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Interesujące skoczogonki (Collembola) torfowisk środkowej
części Pojezierza Pomorskiego *

Interesting peatland springtails (Collembola) of the central part of the
Pomeranian Lake District

MAŁGORZATA SŁAWSKA

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, SGGW, Stacja Terenowa, ul. Szkolna 1, 95-063 Rogów

ABSTRACT: During studies on Collembola fauna of peatlands of the Pomeranian Lake
District a great number of rare and interesting species were found. Among them, 22 species
were recognised as tyrphobionts (species occurring only on peatlands) and 15 as postglacial
relicts. Endonura tetrophtalma lusatica DUNGER, 1966, Isotoma blufusata FJELLBERG, 1978,
Sminthurides parvulus (KRAUSBAUER, 1898), Dicyrtomina saundersi (LUBBOCK, 1862) and
Heterosminthurus claviger (GISIN, 1958) are new to the Polish fauna.

KEY WORDS: Collembola, records, peatlands, Pomeranian Lake District.

W Polsce, mimo istnienia 1,3 miliona hektarów różnego rodzaju zator-
fień, stanowiących około 4% powierzchni kraju, nie przeprowadzono do-
tychczas żadnych badań nad skoczogonkami ekosystemów torfowiskowych.
Podawane przez STACHA (1957, 1964) doniesienia faunistyczne i opisy no-
wych gatunków mają charakter fragmentaryczny i jedynie sygnalizują fakt
istnienia na torfowiskach bogatej i swoistej fauny. Badania nad fauną
Collembola oligo- i mezotroficznych torfowisk Pomorza Środkowego prowa-
dzone są przez autora od roku 1994. Ich dotychczasowym efektem było opi-
sanie nowego dla wiedzy gatunku skoczogonka i wykazanie kilku nowych dla
fauny Polski (SŁAWSKA 1996, 1998).

*Druk pracy w 25% sfinansowany przez Katedrę Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w War-
szawie.
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Badaniami objęto 12 torfowisk, z których 7 położonych jest na Równinie
Charzykowskiej, a pozostałych 5 na Pojezierzu Bytowskim. Pojezierze By-
towskie znajduje się w strefie marginalnej fazy pomorskiej vistulianu. Wzgó-
rza morenowe osiągają tu znaczne wysokości (ponad 250 m), przy wysokości
względnej między wzniesieniami 40–60 m. Utworami budującymi wzniesie-
nia są gliny zwałowe i piaski akumulacji lodowcowej. Równina Charzykow-
ska leży po zewnętrznej stronie moren fazy pomorskiej, na szlaku odpływu
wód glaciofluwialnych, które usypały rozlegle równiny sandrowe. Lekko fali-
sty teren, położony na wysokości 130–183 m n.p.m., zbudowany jest z pia-
sków akumulacji wodno-lodowcowej.

Wybrano torfowiska były zróżnicowane pod względem wielkości, rodzaju
złoża, typu troficznego, warunków hydrologicznych i zbiorowisk roślinnych.
Były to zarówno wczesne stadia powstawania zatorfień (dystroficzne jeziora)
jak i ostatnie stadium sukcesyjne torfowisk wysokich (bór bagienny). Torfo-
wiska te zachowały się w stanie zbliżonym do naturalnego, czego wyrazem
jest prawie kompletna flora zbiorowisk roślinnych (JASNOWSKA, JASNOWSKI
1983). Opis i lokalizacja poszczególnych torfowisk został przedstawiony
w tabeli (Tab. I).

Spośród 105 gatunków skoczogonków odłowionych na wyżej wymienio-
nych torfowiskach na szczególną uwagę zasługują:

Ceratophysella mosquensis (BECKER, 1905)

Gatunek środkowo-europejski, występujący również w europejskiej czę-
ści byłego Związku Radzieckiego i na Syberii (BABENKO i in. 1994). Dane na
temat C.  monstruosa (GISIN,  1949) z terenu Niemiec (GISIN 1960; SCHULZ,
DUNGER 1995) odnoszą się do C.   mosquensis – symoniom. Gatunek w Pol-
sce wykazany Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (WEINER 1989) i Dolne-
go Śląska (SKARŻYŃSKI 1999), znaleziony również na torfowiskach Polesia
(niepublikowane dane autora). Gatunek charakterystyczny wyłączny dla
wszystkich badanych torfowisk z wyjątkiem borów bagiennych, tyrfobiont.

Ceratophysella scotica (CARPENTER et EVANS, 1899)

Gatunek znany z Wysp Brytyjskich, Skandynawii, Niemiec (PALLISA
1964; DUNGER 1970; FJELLBERG 1998), Czech (RUSEK 1977), Bośni i Her-
cegowiny (BOGOJEVIĆ 1968) oraz Rosji (POMORSKI, SKARŻYŃSKI 1995).
W Polsce wykazany przez SKARŻYŃSKIEGO (1994, 1999) z Dolnego Śląska
i Pojezierza Drawskiego. Tyrfobiont, na badanym terenie związany z torfowi-
skami mezotroficznymi.
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Tab. I. Charakterystyka badanych torfowisk (Description of investigated peatlands).
RCh – Równina Charzykowska (Charzykowska Plain), PB – Pojezierze Bytowskie
(Bytów Lake District).

Nazwa Pow. Lokalizacja Typ troficzny Forma Uwagi
torfowiska [ha] (mezoregion; ochrony

UTM)

Biel 76,73 RCh oligotroficzny – bór bagienny
(B) XV47

Bocheńskie 15,86 RCh mezotroficzny rezerwat torfowisko pojeziorne
Błota XV36 otoczone borem
(BB) bagiennym

Brda 3,38 RCh oligotroficzny – bór bagienny z frag-
(BR) XV48 mentem zarastające-

go oczka wodnego
(szerokie pło)

Kocioł 1,60 PB oligotroficzny – typowe torfowisko
(K) XA51 kotłowe

Lobeliowe 2,36 RCh oligotroficzny rezerwat torfowisko wysokie
(L) XV48 przy jeziorze lobelio-

wym, na niewielkiej
powierzchni ślady
pozyskiwania torfu

Niedźwiady 46,76 RCh oligotroficzny rezerwat bór bagienny z zaras-
(N) XV47 tającym dystroficznym

jeziorkiem (wąski pas
pła)

Płotowo 2,87 PB oligotroficzny – torfowisko kotłowe z
(PŁ) XV69 licznymi potorfiami

w różnych stadiach
regeneracji

Potoczek 15,24 PB mezotroficzny rezerwat torfowisko przesuszo-
(P) XA20 ne i zdegenerowane z

fragmentami boru
bagiennego

Role 7,50 PB mezotroficzny – torfowisko pojeziorne
(R) XV49 z płatami torfowiska

wysokiego

Rynna 7,59 PB oligotroficzny – typowe torfowisko
(RN) XV59 kotłowe w rynnie

polodowcowej

Suchar 1,77 RCh oligotroficzny – zarastające, dystroficz-
(S) XV47 ne jeziorko

Żurawie 2,27 RCh oligotroficzny – torfowisko wysokie z
(Ż) XV48 soczewką wodną i

fragmentem boru
bagiennego
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Xenyllodes armatus AXELSON, 1903

Gatunek borealno-alpejski szeroko rozprzestrzeniony w Holarktyce,
zwłaszcza w północnych rejonach, ale rzadki. Dane na temat występowania
tego gatunku podaje BABENKO i BULAVINTSEV (1993). W Polsce wykazywa-
ny z gór (STACH 1964; SZEPTYCKI 1967; WEINER 1981). Znaleziony został na
kilku torfowiskach środkowego Pomorza (Tab. II). W jednym z borów ba-
giennych wystąpił bardzo licznie, zajmując w zgrupowaniu pozycję dominan-
ta.

Anurida granulata AGRELL, 1943

Gatunek uważany za borealno-alpejski, w Polsce znajdywany na stanowi-
skach górskich i wyżynnych (STACH 1964; SZEPTYCKI 1967; WEINER 1981)
oraz sporadycznie na niżu (KACZMAREK 1973). Gatunek odławiany dosyć
licznie prawie na wszystkich badanych torfowiskach, występujący również
pojedynczo w borach (Tab. II).

Stachorutes sphagnophilus SŁAWSKA, 1996

Tyrfobiont opisany przez autora z omawianego terenu (SŁAWSKA 1996).
Gatunek charakterystyczny wyłączny dla kilku z badanych torfowisk, czasem
występujący bardzo licznie. Znaleziony również na torfowiskach Polesia
(niepublikowane dane autora).

Endonura tetrophthalma lusatica DUNGER, 1966

Podgatunek górskiego gatunku E.  tetrophthalma STACH, 1929 znany
z torfowisk wschodniej Saksonii (DUNGER 1966). Nie wykazywany jak dotąd
w faunie Polski. Stanowiska podaje tabela (Tab. II).

Pseudanurophorus binoculatus KSENNEMAN, 1934

Gatunek borealno-alpejski znany z wielu stanowisk rozłożonych cirkum-
polarnie oraz z gór Europy. W Polsce podawany z Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej (SZEPTYCKI 1967), Tatr i Pienin (STACH 1964; WEINER 1981)
oraz Ślęży i Masywu Śnieżnika (Pomorski 1992; SKARŻYŃSKI, POMORSKI
1996). Na Pojezierzu Pomorskim został stwierdzony w niewielkiej liczbie
osobników na kilku badanych torfowiskach (Tab. II).
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Tab. II. Występowanie reliktowych gatunków skoczogonków na poszczególnych torfowi-
skach (The occurrence of relict Collembola species in the investigated peatlands).
Objaśnienia skrótów nazw torfowisk umieszczono w tabeli  I; szacunkowa liczeb-
ność: +  kilka osobników, ++  kilkanaście osobników, +++  bardzo licznie.
(For abbreviations of peatland names see table  I; number of individuals: +  a  few,
++ ten to twenty, +++ very numerous).

Bory bagienne Torfowiska otwarte

  oligotroficzne mezotroficzne

Gatunek \ Torfowisko N B BR S Ż K RN L PŁ R BB P

Xenyllodes armatus +++ + +++ +

Anurida granulata + ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ +

Endonura tetrophthalna
                             lusatica +++ + +++ +

Pseudanurophorus
                      binoculatus + + + +

Folsomia bisetosa +++ ++ +

Proisotoma armeriae +++ +++ +++ + +++ + +++ +++

Isotoma blufusata +

I. neglecta +++ ++ + ++ ++ ++ +++ +++ + +++

I. pseudomaritima +++ +++ +

I. tenuicornis ++ +

Tomocerus minutus +++ ++ +++ +

Sminthurides
                  pseudassimilis + + + + +++

Sminthurides parvulus + ++ ++

Arrhopalites principalis ++ ++ ++ +++ ++ + ++ + + +

A. spinosus + + + + + + +

Heterosminthurus claviger + +

Liczba gatunków
reliktowych na torfowisku 5 5 5 6 6 7 10 6 7 8 8 7

Procentowy udział
gatunków reliktowych 10,0 9,6 9,4 12,0 11,1 12,7 14,5 10,3 11,3 9,7 10,1 9,7
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Folsomia bisetosa GISIN, 1953

Gatunek arktyczny opisany z wyspy Jan Mayer. Wykazany został ze
Szpitsbergenu, wysp arktycznych Norwegii i Kanady (FJELLBERG 1984,
1986, 1994), archipelagu Nowa Ziemia (BABENKO, BULAVINTSEV 1993)
oraz półwyspu Taimyr (ANANEVA i in. 1987). W Polsce, jak dotąd, znany
z kilku torfowisk Pojezierza Pomorskiego (SŁAWSKA 1998).

Proisotoma armeriae FJELLBERG, 1976

Gatunek borealny opisany z zachodniej Norwegii i poza locus typicus
znaleziony w borze bagiennym w obwodzie wileńskim (KUZNETSOVA 1988)
i na ukraińskim Roztoczu (KAPRUS 1998). W Polsce znaleziony na jednym
torfowisku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (SZEPTYCKI, WEINER
1990) oraz torfowiskach Polesia (niepublikowane dane autora). Na większo-
ści badanych torfowisk gatunek charakterystyczny wyłączny, czasem bardzo
liczny, dominujący w zgrupowaniu (Tab. II).

Isotoma blufusata FJELLBERG, 1978

Gatunek borealny opisany z Alaski występujący również w północnej Ka-
nadzie (RUSEK 1994), Fennoskandii, zatoce Czuańskiej i Czukotce (FJELL-
BERG 1979). W Polsce znaleziono kilka osobników na jednym torfowisku
Pojezierza Bytowskiego (Tab. II). Gatunek nowy dla fauny Polski.

Isotoma pseudomaritima STACH, 1947

Gatunek górski środkowo-europejski, znany z Alp, Karpat i gór połu-
dniowych Niemiec (STACH 1964; CHRISTIAN 1987; SCHULZ, DUNGER 1995).
Występuje w przesiąkniętym wodą mchu przy potokach, jeziorach i na ska-
łach. Na badanych torfowiskach jest gatunkiem zasiedlającym pło (mech tor-
fowiec „wkraczający” na oczka wodne).

Isotoma neglecta (SCHÄFFER, 1900) sensu FJELLBERG, 1979

Gatunek borealno-alpejski szeroko rozsiedlony w Holarktyce. Na półno-
cy występuje na Półwyspie Skandynawskim, Szpitzbergenie i innych wyspach
arktycznych Eurazji, półwyspie Taimyr, zatoce Czuańskiej, Alasce i wyspach
arktycznych Kanady (FJELLBERG 1979, 1994; BABENKO, BULAVINTSEV
1993). Na południu stwierdzony został w górach Środkowej Europy i Mon-
golii (DUNGER 1982; CHRISTIAN 1987; RUSEK 1995; SCHULZ, DUNGER
1995). Na badanych torfowiskach jest gatunkiem licznym i częstym.
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Isotoma ruseki FJELLBERG, 1979

Gatunek opisany z Norwegii i jak dotąd wykazany z Czech, Niemiec i Pol-
ski (FJELLBERG 1979; SCHULZ, DUNGER 1995; SŁAWSKA, STERZYŃSKA
1996). Gatunek związany z olsami, występuje również w żyźniejszych okraj-
kach torfowisk mezotroficznych.

Isotoma tenuicornis AXELSON, 1903

Gatunek borealny znany, jak dotąd, z kilku stanowisk w Fennoskandii
(AXELSON 1903; FJELLBERG 1980). Tyrfobiont bardzo nieliczne występujący
na dwóch torfowiskach Pojezierza Bytowskiego (SŁAWSKA 1998).

Tomocerus minutus (TULLBERG, 1876)

Gatunek uważany za borealno-alpejski, rozprzestrzeniony w północnej
Europie i Azji, w środkowej Europie częsty w górach (STACH 1964; DUNGER
1970). Na niżu występuje na izolowanych stanowiskach w bardzo wilgotnych
biotopach takich jak olsy i torfowiska (KACZMAREK 1973). Odławiany dosyć
licznie na kilku badanych torfowiskach.

Sminthurides schoetti AXELSON, 1903

Gatunek eurosyberyjski szeroko rozmieszczony w północnej i środkowej
Europie (STACH 1964; CHRISTIAN 1987; FJELBERG 1994). Występuje na tor-
fowiskach, stale podmokłych łąkach, w olsach oraz innych bardzo wilgotnych
środowiskach. Na badanych torfowiskach jest gatunkiem najliczniej repre-
zentowanym i obecnym we wszystkich zatorfieniach.

Sminthurides parvulus (KRAUSBAUER, 1898)

Gatunek znany z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Czech
i Norwegii (GISIN 1960; NOSEK 1962; FJELLBERG 1980). Doniesienia z lite-
ratury oraz dane z badanych torfowisk pozwalają uznać ten gatunek za
przedstawiciela fauny torfowisk, występującego nielicznie w bardzo wilgot-
nych mikrosiedliskach. Gatunek nowy dla fauny Polski, stanowiska podaje
tabela (Tab. II).

Sminthurides pseudassimilis STACH, 1956

Gatunek borealny wykazywany z Norwegii, Finlandii, Polski i Rosji oraz
Ameryki Północnej (STACH 1957; FJELLBERG 1975). Występuje na torfowi-
skach mszarnych i innych wilgotnych siedliskach. Na kilku badanych torfowi-
skach odławiany był nielicznie (Tab. II).
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Arrhopalites principalis STACH, 1945

Europejski gatunek borealno-alpejski (CHRISTIAN 1987; FJELLBERG
1975). W Polsce podawany z Tatr i Ślęży (STACH 1954; POMORSKI 1992).
Najliczniej reprezentowany przedstawiciel tego rodzaju w faunie badanych
torfowisk, gatunek charakterystyczny wyłączny zarówno dla otwartych torfo-
wisk jak i borów bagiennych.

Arrhopalites spinosus RUSEK, 1967

Gatunek górski opisany z czeskich Tatr (RUSEK 1967). W Polsce znany
z Pienin (WEINER 1981), Ślęży i Masywu Śnieżnika (POMORSKI 1992; SKAR-
ŻYŃSKI, POMORSKI 1996). Pojedyncze osobniki odławiane były na kilku ba-
danych torfowiskach.

Dicyrtomina saundersi (LUBBOCK, 1862)

Gatunek znany zarówno z północnej części Europy jak i krajów śród-
ziemnomorskich (BRETFELD 1999), dotychczas nie wykazywany z Polski.
Kilka osobników odłowiono w bardzo wilgotnym mchu na brzegu torfowiska
Płotowo.

Heterosminthurus claviger (GISIN, 1958)

Gatunek borealno-alpejski, w środkowej Europie występujący na izolo-
wanych stanowiskach głównie torfowiskach. Szczegółowe dane na temat roz-
mieszczenia tego gatunku podaje BRETFELD (1989). Pojedyncze osobniki
zostały odłowione na dwóch badanych torfowiskach (Tab. II) i jest to pierw-
sze stwierdzenie tego gatunku w Polsce.

SUMMARY

Collembola fauna of 12 peatlands of the Charzykowska Plain and the Bytów Lake District
(Pomeranian Lake District) have been studied since 1994. The material was collected in
oligotrophic and mezotrophic peatlands, differing in size, wetness, vegetation and succes-
sion stage (dystrophic lakes, treeless blanket bogs and bog pine forests). One hundred and
five species have been recorded from these ecosystems hitherto. Among them a great
number of rare and interesting species were found. Twenty two species were recognised as
tyrphobionts – species occurring only on peatlands. The following 15 species are postglacial
relicts: Xenyllodes armatus AXELSON, Anurida granulata AGRELL, Endonura tetrophtalma
lusatica DUNGER, Pseudanurophorus binoculatus KSENAMAN, Folsomia bisetosa GISIN,
Proisotoma armariae FJELLBERG, Isotoma blufusata FJELLBERG, I.  neglecta SCHÄFFER,
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I.  pseudomaritma STACH, I.  tenuicornis AXELSON, Tomocerus minutus (TULLBERG),
Sminthurides pseudassimilis STACH, Arrhopalites principalis STACH, A.  spinosus RUSEK,
Heterosminthurus claviger (GISIN). Five species, Endonura tetrophtalma lusatica DUNGER,
Isotoma blufusata FJELLBERG, Sminthurides parvulus (KRAUSBAUER), Dicyrtomina saundersi
(LUBBOCK) and Heterosminthurus claviger (GISIN), are new to the Polish fauna.
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Omawiana książka zasługuje na uwagę z kilku względów. Po pierwsze – zapoczątkowuje
nową serię wydawniczą „Polish Entomological Monographs”, która niewątpliwie stanowić
będzie dobrą wizytówkę środowiska polskich entomologów. Po drugie – bezdyskusyjna jest
celowość okresowego aktualizowania wykazów fauny i flory Polski z uwagi na zachodzące
zmiany, a ostatni wykaz motyli Polski został opublikowany przez RAZOWSKIEGO i RIEDELA

w 1991 r. Po trzecie – książka w istotny sposób porządkuje i aktualizuje nazewnictwo, skład
gatunkowy oraz rozmieszczenie 3 156 gatunków Lepidoptera wykazanych z terytorium Polski
z uwzględnieniem aktualnego podziału administracyjnego na 16 województw. Po czwarte
– ponieważ książka zawiera wprowadzenie w języku polskim (strona 4), a w języku angiel-
skim „Introduction” (strony 5–8) będzie używana nie tylko przez środowisko entomologów
polskich lecz także przez entomologów z innych kręgów językowych. Zapewni to dobre cyto-
wanie tej pozycji w literaturze europejskiej.

Główną część książki (strony 11–136) stanowi wykaz 3 156 gatunków z 73 rodzin, których
liczebność podana jest w tabeli 1. Zwraca uwagę fakt, że z ośmiu rodzin m.in. Lypusidae, He-
liodinidae i Bedelliidae na terenie Polski znanych jest tylko po jednym gatunku. Natomiast
do rodzin z największą liczbą gatunków należą Noctuidae – 474, Tortricidae – 443, Pyralidae
– 242, Gelechiidae – 198, Coleophoridae – 147, Gracillariidae – 111.

Należy podkreślić, że powyższy wykaz przygotował duży zespół autorów złożony z najlep-
szych znawców poszczególnych rodzin motyli: Tomasz BARAN, Edward BARANIAK, Marek
BĄKOWSKI, Jarosław BUSZKO, Jerzy S. DĄBROWSKI, Ole KARSHOLT, Adam MALKIEWICZ,
Barbara MARCINIAK, Janusz NOWACKI, Krzysztof PAŁKA, Józef RAZOWSKI, Tadeusz
RIEDL, Tomasz RYNARZEWSKI, Janusz SOSIŃSKI, Zygmunt ŚLIWIŃSKI, Janusz WOJTUSIAK.
Gwarantuje to wysoką wiarygodność zawartych w książce danych. W wyniku weryfikacji da-
nych literaturowych nie umieszczono w wykazie 68 wcześniej wykazywanych gatunków
z uwagi na prawdopodobne błędne oznaczanie lub etykietowanie. Lista gatunków odrzuco-
nych zestawiona jest na stronach 137–138.

Smutne refleksje budzi fakt, że aż 272 gatunki nie były odnotowane na terenie Polski po
roku 1960. Lepiej byłoby to interpretować jako skutek braku szczęścia przy odłowach niż
jako wynik zubożenia fauny motyli Polski wskutek niekorzystnych zmian w środowisku. Nie-
stety w wykazie zwraca uwagę fakt niedawnych inwazji na teren Polski szkodliwych gatun-
ków roślinożernych np. szrotówka kasztanowiaczka (Cameraria ochridella DESCHKA et DI-
MIC: Gracillariidae), który stanowi zagrożenie dla kasztanowców (Aesculus hippocastani)
w całej Europie.

Wartość i przydatność książki podnosi duży wykaz piśmiennictwa (strony 139–146) oraz
skorowidze nazw rodzin i rodzajów (strony 147–155) oraz nazw gatunków (strony 156-178).

Jerzy J. LIPA, Poznań
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Występowanie gatunków z rodzaju Bledius (LEACH) (Coleoptera:
Staphylinidae) w środkowo-wschodniej Polsce oraz uwagi o ich

cyklu życiowym i preferencjach środowiskowych *

Occurrence of the Bledius (LEACH) species (Coleoptera: Staphylinidae)
in the middle-eastern Poland and remarks on their life-cycle and

enviromental preferences

BERNARD STANIEC

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

ABSTRACT: Eighteen species of Bledius have been recorded from the Podlasie, Lublin
Upland, Roztocze and Sandomierz Lowland (E Poland). Some of them (B. crassicollis,
B. defensus, B. femoralis, B. pallipes, B. procerulus, B. agricultor, B. pygmaeus, B. terebrans)
are very rare in Poland, and most of them are new for these regions. Some data on their
enviromental preferences and life cycle are also provided.

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, Bledius, faunistics, life-cycle, E Poland.

Wstęp

Na świecie jest znanych obecnie około 440 gatunków z rodzaju Bledius
(LEACH), z czego dotychczas w Europie Środkowej stwierdzono 50 gatun-
ków, a z Polski wykazano na pewno 26 (HERMAN 1986; BURAKOWSKI i in.
1979; LUCHT 1987; LOHSE 1989). Są to małe, rzadko średniej wielkości
chrząszcze (długości 1,5–12 mm); kształt ciała mają cylindryczny, oczy wy-
raźnie wysklepione, przedplecze bez wgłębień, często z podłużną bruzdą
środkową, odnóża z szeregiem kolców na goleniach, wykazują przystosowa-
nia do kopania w glebie. W ubarwieniu ciała najczęściej występują barwy
czarna i czerwona lub tylko czarna, odnóża i przynajmniej podstawowa część

* Druk pracy w 30% sfinansowany przez Instytutu Biologii UMCS w Lublinie.
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czułków czerwono-żółte, rzadko ciemniejsze. Wszystkie gatunki prowadzą
podziemny tryb życia, gdzie przebiega ich całkowity rozwój. Postacie dorosłe
i ich larwy drążą system kanałów, często bardzo skomplikowany. Żyją naj-
częściej w koloniach liczących od kilku do kilkunastu tysięcy osobników
(sporadycznie jeszcze liczniejszych). Odżywiają się głównie glonami pokry-
wającymi powierzchnię gleby lub występującymi w jej powierzchniowej war-
stwie. Niektóre wykazują zachowania subsocjalne (elementy opieki nad po-
tomstwem).

Z uwagi na tryb życia i wymagania środowiskowe (częsta stenotopia)
większość gatunków z omawianego rodzaju to formy rzadko łowione. Dlate-
go też, informacje o występowaniu tych chrząszczy w Polsce są w większości
wypadkach nie aktualne i pochodzą najczęściej sprzed kilkudziesięciu lat
(BURAKOWSKI in., 1979).

Materiał i metody

Wymienione niżej gatunki z rodzaju Bledius wyróżniono z około 10 tys.
osobników zebranych w latach 1989–2000 na terenie środkowo-wschodniej
Polski, a konkretnie: południowej części Podlasia, Wyżyny Lubelskiej, Roz-
tocza oraz północnej części Niziny Sandomierskiej. Zdecydowaną większość
danych uzyskano w wyniku przeszukiwania (metodą „na upatrzonego”)
przypuszczalnych miejsc występowania omawianych chrząszczy. Ich obec-
ność na określonym stanowisku zdradzały tzw. „kretowinki” – skupiska roz-
drobnionej gleby, będące efektem aktywności podziemnej larw i postaci do-
skonałych. Część gatunków wypłoszono wodą ze strefy nadbrzeżnej różnych
zbiorników i cieków wodnych oraz zwabiono do światła. Morfologię wcze-
snych stadiów rozwojowych (głównie jaj i larw) prawie wszystkich złowio-
nych form (oprócz B. crassicollis) opracował STANIEC (1998a, 1998b, 1999a,
1999b, 2000a, 2000b). Krainy, w których po raz pierwszy stwierdzono po-
szczególne taksony oznaczono gwiazdkami. Wszystkie okazy dowodowe
znajdują się w zbiorze autora.

Przegląd gatunków

Bledius atricapillus (GERMAR, 1825)

– Wyżyna Lubelska: Gródek (GB03), Ślipcze (KB02), Milejów (FB37), Wól-
ka Łańcuchowska (FB38), Rogów (EB87), Płouszowice (FB07), Wąwolni-
ca (EB88), Kijany (FB28), Kol. Rąblów (EB77), Rzeczyca (EB78), Ty-
szowce (FB90), Budy (FB70), Kraśnik (EB84), Dobre (EB67), Stara Wieś
(FB64), Brzeziny (FB84), Wojsławice (FB63), Kol. Surhów (FB64), Jaku-
bowice (FB08), Ciecierzyn (FB18), Sobianowice (FB18), Dys (FB08),
Pliszczyn (FB18), Pilaszkowice (FB34);
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– *Roztocze: Wola Gródecka (FA89), Typin (FA89);
– *Podlasie: Kulczyn (FB68).

Z Polski gatunek dotychczas podawany zaledwie z kilku stanowisk, zaś na
omawianym terenie pospolity. Należy go jednak szukać w odpowiednich śro-
dowiskach, jakimi są strome, wilgotne, nie porośnięte roślinnością naczynio-
wą i zwykle nasłonecznione skarpy lessowe, stanowiące stały element krajo-
brazu Lubelszczyzny. Kusak ten występuje najczęściej w kopalniach lessu,
cegielniach i głębokich wąwozach lessowych, gdzie może tworzyć czasami
bardzo liczne kolonie (od kilkuset do kilku tysięcy, wyjątkowo kilkunastu ty-
sięcy osobników). Obserwowano go zwykle razem z B. nanus. Dokładny cykl
rozwojowy tego gatunku w warunkach naturalnych oraz morfologię jego sta-
diów rozwojowych opracował STANIEC (1998b).

Bledius crassicollis BOISDUVAL and LACORDAIRE, 1835

– *Nizina Sandomierska: Krzeszów (EA98), 2 VI 2000, 1 ex., 4 VIII 2000,
6 exx.
Na badanym terenie i w pozostałej części kraju gatunek bardzo rzadki,

znany z kilku stanowisk, nie notowany dotychczas od ponad 30 lat.

Bledius cribricollis HEER, 1839

– Wyżyna Lubelska: Milejów (FB37), Ciechanki Krzesimowskie (FB38),
Skryhiczyn (GB05), Husynne (KB03), Zarajec (FB92), Strzyżewice
(FB05), Rogów (EB87), Łagiewniki (FB18), Kszczonów (FB25);

– Roztocze: Goraj (FB12);
– *Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90);
– Podlasie: Poleski Park Narodowy – Jez. Łukie (FB49).

Łowione stadia rozwojowe: jaja – V–VIII, larwy – V–IX, poczwarki –
VI–IX, postacie doskonałe – IV–X. Kusak raczej rzadko spotykany, znany
z kilkunastu stanowisk. Na badanym terenie jest gatunkiem dość pospoli-
tym, preferującym wilgotne, nasłonecznione, gliniaste skarpy nad różnego
typu wodami (przeważnie rzekami), gdzie zasiedla zwykle ich najbardziej
strome fragmenty. W literaturze wymieniany jednak głównie z obrzeży wód
stojących (BURAKOWSKI i in. 1979). Jak wynika z obserwacji autora, stała
obecność lustra wody u podnóża skarpy oraz podłoże gliniaste warunkują
liczne występowanie tego gatunku i możliwość jego rozwoju. Chrząszcz ten
był często łowiono razem z B. pallipes i B. gallicus.

Bledius defensus FAUVEL, 1872

– *Wyżyna Lubelska: Parchatka (EB89), Kol. Rąblów (EB17), Kazimierz
Dol. (EB68), Stok (EB78), Rogów (EB87);
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– *Nizina Sandomierska: Flisy (FB01), Porytowe Wzgórze (FB00).
Łowione stadia rozwojowe: jaja – IV–VIII, larwy – V–VIII, poczwarki –

VI i VIII, postacie doskonałe – IV–IX. W kraju chrząszcz znany dotychczas
tylko z Beskidu Zachodniego, przy czym prawie od 50 lat nie wykazywany.
W środkowo-wschodniej Polsce również takson bardzo rzadko spotykany,
zasiedla miejsca silnie ocienione i bardzo wilgotne, gdzie tworzy stosunkowo
nieliczne kolonie (od kilku do kilkudziesięciu osobników). Występuje głów-
nie na łagodnych lub stromych skarpach głębokich wąwozów lessowych, po-
rośniętych lasami grądowymi, z sączącymi się często na ich dnie źródłami.
Sporadycznie obserwowano go również na łagodnych, ocienionych brzegach
małych rzek.

Bledius erraticus ERICHSON, 1840

– Wyżyna Lubelska: Gródek (GB03), Rudnik (FB18), Milejów (FB37), Za-
rajec (EB92), Ciechanki Łańcuchowskie (FB38), Lublin (FB07), Wąwolni-
ca (EB88), Kraśnik (EB84), Blinów (EB93), Rogów (EB87), Kol. Rąblów
(EB17), Rzeczyca (EB78), Stok (EB78), Stara Wieś (FB64), Brzeziny
(FB64), Wojsławice (FB63), Drewniki (FB63), Kol. Surhów (FB64), Kali-
nówka (FB63), Ciecierzyn (FB18), Pliszczyn (FB18), Witoszyn (EB78),
Tarnawa Duża (FB13), Pilaszkowice (FB34), Lechówka (FB56);

– *Roztocze: Tarnowola (FA49), Szczebrzeszyn (FB61), Frampol (FB11),
Guciów (FB40).
Łowione stadia rozwojowe: jaja – IV–VII, larwy – V–VIII, poczwarki –

VI, postacie doskonałe – IV–IX. W kraju uważa się go za chrząszcza niezbyt
pospolitego, znanego z nielicznych stanowisk. W środkowo-wschodniej czę-
ści Polski jest jednym z częściej spotykanych gatunków z rodzaju Bledius.
Najliczniej zasiedla łagodne skarpy lessowe, o różnym stopniu nasłonecznie-
nia, skąpo porośnięte roślinnością naczyniową, gdzie preferuje ich najbar-
dziej wilgotne podstawy. Obserwowano go również na prawie poziomych
wilgotnych płaszczyznach w kopalniach piachu. Tworzy kolonie liczące sza-
cunkowo od kilku do kilkuset osobników. B. erraticus był najczęściej obser-
wowany razem z B. atricapillus, B. nanus i B. longulus.

Bledius femoralis (GYLLENHAL, 1827)

– *Wyżyna Lubelska: Tyszowce (FB90), Kol. Jaszczów (FB37), Klarów
(FB37);

– *Roztocze: Kawęczynek (FB61);
– *Podlasie: Zagłębocze (FB49).
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Łowione stadia rozwojowe: jaja – V i VI, larwy – VI, postacie dorosłe –
IV–VI. W całym kraju owad bardzo rzadko spotykany, znany z kilku stano-
wisk, podanych głównie przy końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku.
Na badanym terenie chrząszcz ten zasiedla piaszczyste, silnie wilgotne i zwy-
kle poziome powierzchnie (np. w kopalniach piachu okolice oczek wod-
nych). Liczną kolonię tego gatunku (kilkaset osobników) stwierdzono na
ocienionych brzegach drobnych zbiorników wodnych, w lesie sosnowym ro-
snącym na wydmie. Obserwowano go zwykle razem z B. opacus i B. gallicus.

Bledius filipes SHARP, 1911

– Wyżyna Lubelska: Jaszczów (FB37);
– *Podlasie: Kulczyn (FB68).

Łowione stadia rozwojowe: larwy – VI i VIII, postacie dorosłe – V–IX
(formy teneralne – VI i IX). W Polsce gatunek znany z kilkunastu stanowisk,
jednak nowsze dane dotyczą tylko Wyżyny Lubelskiej (STANIEC 1994), pozo-
stałe pochodzą co najmniej sprzed 60 lat. Na badanym terenie gatunek bar-
dzo rzadki, znany zaledwie z dwu stanowisk. Kolonie tego kusaka (liczące od
kilku do kilkuset osobników) obserwowano na stromych, wilgotnych, nasło-
necznionych, gliniasto-piaszczystych skarpach w kopalniach piachu. Na dru-
gim z wymienionych wyżej stanowisk chrząszcz ten występował razem z
B. atricapillus i B. nanus.

Bledius gallicus (GRAVENHORST, 1806) [= fracticornis (PAYK.)]

– Wyżyna Lubelska: Milejów (FB37), Gródek (GB03), Dobre (EB67), Wil-
ków (EB67), Krasnystaw (FB54), Tyszowce (FB90), Janowiec (EB68), Ro-
gów (EB87), Parchatka (EB89), Kraśnik (EB84), Płouszowice (FB07),
Wąwolnica (EB88), Rzeczyca (EB78), Kol. Jaszczów (FB37), Ciechanki
Łańcuchowskie (FB37), Stok (EB78), Małochwiej Duży (FB54), Ciecie-
rzyn (FB18), Częstoborowice (FB35), Kszczonów (FB25), Pilaszkowice
(FB34), Gardzienice (FB26), Lublin (FB07), Łysaków (FB18), Pliszczyn
(FB18), Opoka Duża (EB63), Borów (EB62), Tarnawa Duża (FB13), Mat-
cze (GB04), Husynne (GB03), Dorohusk (FB97), Kol. Nadrybie (FB78);

– Roztocze: Korhynie (FA88), Sabaudia (FA79), Biała Góra (FA79), Wola
Gródecka (FA89), Kawęczynek (FB61), Budy (FB70), Szczebrzeszyn
(FB61), Goraj (FB11), Ignatówka (FB20), Guciów (FB40), Jędrzejówka
(FA67);

– *Nizina Sandomierska: Momoty Górne (FB00), Zarajec (EB92), Gielnia
(EB71), Karolówka (FB11);

– Podlasie: Kaniwola (FB49), rez. „Jezioro Długie” (FC50), Stulno (FB89).
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Łowione stadia rozwojowe: jaja – IV–VI, larwy – V–VIII, poczwarki –
V–VIII, postacie doskonałe – IV–IX (formy teneralne – VI). W Polsce gatu-
nek pospolity, a na badanym terenie jest najczęściej występującym chrząsz-
czem z rodzaju Bledius. Zasiedla zwykle płaskie powierzchnie z bardzo wil-
gotną i ubitą glebą, często bogatą w składniki pokarmowe. Gatunek spotyka-
ny na polach, drogach polnych, szlamistych okolicach zbiorników i cieków
wodnych, dnach wyschniętych stawów, wyrobiskach piachu i lessu, lecz nigdy
w dużych koloniach (zwykle od kilku do kilkudziesięciu osobników). Obser-
wowany go najczęściej z B. opacus, B. erraticus i B. pallipes.

Bledius longulus ERICHSON, 1839

– *Wyżyna Lubelska: Rogów (EB87), Parchatka (EB89), Kol. Rąblów
(EB17), Rzeczyca (EB78), Brzeziny (FB84), Pliszczyn (FB18), Dorohucza
(FB46), Bartłomiejowice (EB78), Pilaszkowice (FB34), Policzyzna
(FB05), Kszczonów (FB25), Tarnogóra (FB53);

– *Roztocze: Guciów (FB40), Rebizanty (FA38), Frampol (FB11);
– *Podlasie: Orchówek (FC71).

Łowione stadia rozwojowe: jaja – V i VIII, larwy i poczwarki – VI–VIII,
postacie doskonałe – IV–IX (formy teneralne – VII–VIII). W kraju znany
dotychczas z nielicznych stanowisk, przy czym od ponad 30 lat nie łowiony.
Na badanym terenie jest gatunkiem dość pospolitym, związanym głównie
z mniej lub bardziej ocienionymi wąwozami i skarpami lessowymi, gdzie za-
siedla zwykle łagodne ich skłony lub podnóża. Tworzy zwykle nieliczne kolo-
nie, liczące od kilku do kilkudziesięciu osobników, rzadko kilkaset, najczę-
ściej razem z B. erraticus, B. pygmaeus i B. atricapillus.

Bledius nanus ERICHSON, 1840

– Wyżyna Lubelska: Górne (FB37), Kol. Jaszczów (FB37), Ciechanki Łań-
cuchowskie (FB37), Rogów (EB87), Płouszowice (FB07), Miłocin (EB97),
Jastków (FB08), Nadrybie (FB78), Kijany (FB28), Milejów (FB37), Zara-
jec (EB92), Blinów (EB93), Zakrzówek (EB94), Kiełczewice Maryjne
(FB05),Wólka Łańcuchowska, (FB38), Wąwolnica (EB88), Kol. Rąblów
(EB17), Rzeczyca (EB78), Tyszowce (FB90), Kraśnik (EB84), Dobre
(EB67), Stara Wieś (FB64), Wojsławice (FB63), Drewniki (FB63), Kol.
Surhów (FB64), Jakubowice (FB08), Ciecierzyn (FB18), Sobianowice
(FB18), Stryjno (FB25), Dorohucza (FB46), Parchatka (EB89), Brzeziny
(FB64), Gródek (GB03), Lechówka (FB56), Dorohusk (FB97), Strzyżów
(KB03), Witoszyn (EB78), Gardzienice (FB26), Tarnogóra (FB53), Tarna-
wa Duża (FB13);
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– *Roztocze: Kawęczynek (FB61), Budy (FB70), Szczebrzeszyn (FB61), Go-
raj (FB11);

– *Podlasie: Kulczyn (FB68), Stulno (FB89), Orchówek (FC71), Włodawa
(FC71).
W kraju chrząszcz dotychczas znany z nielicznych stanowisk, opartych

głównie na danych pochodzących z dziewiętnastego wieku. W środkowo-
wschodniej części Polski okazał się jednym z najpospolitszych gatunkiem
z omawianego rodzaju. Występuje najczęściej na stromych, wilgotnych i od-
słoniętych skarpach, z glebą piaszczystą (np. w piaskowniach), gliniastą lub
lessową, zwykle w licznych lub bardzo licznych koloniach (szacunkowo od
kilkuset do kilku tysięcy osobników). Takson często obserwowany razem z
B. atricapillus i B. erraticus. Dokładną morfologię i biologię (głównie cykl ży-
ciowy w warunkach naturalnych) tego gatunku opracował STANIEC (1998a).

Bledius opacus (BLOCK, 1799)

– *Wyżyna Lubelska: Kol. Jaszczów (FB37), Milejów (FB37), Zakrzów
(FB38), Kol. Nadrybie (FB78), Trzcianka (FB22), Janowiec (EB68), Gró-
dek (GB03), Ciechanki Łańcuchowskie (FB37), Parchatka (EB89), Miło-
cin (EB97), Zakrzówek (EB94), Wąwolnica (EB88), Małochwiej Duży
(FB54), Wojsławice (FB63), Ciecierzyn (FB18), Gardzienice, (FB26), Do-
rohusk (FB97), Matcze (GB04), Głodno (EB56);

– *Nizina Sandomierska: Zarajec (EB92), Sandomierz (EB51), Łysaków ad
Janów Lubelski (EB82);

– *Podlasie: Zagłębocze (FB49), Kulczyn (FB68), Sławatycze (FC73), Or-
chówek (FC71), Włodawa (FC71), Dołhobrody (FC72);

– Roztocze: Szczebrzeszyn (FB61), Frampol (FB11), Tarnowola (FA49).
Łowione stadia rozwojowe: jaja – V–VI, larwy – VI, poczwarki – VI, po-

stacie doskonałe – IV–IX. Na badanym terenie i w pozostałej części Polski
jest jednym z najpospolitszych gatunków z rodzaju Bledius, znany dotychczas
z kilkunastu stanowisk. Związany najczęściej z glebami piaszczystymi (rzad-
ko z innymi typami gleb, np. lessowymi), w kopalniach piasku i nad brzegami
wód, gdzie zasiedla prawie zawsze płaskie, wilgotne i wolne od roślinności
naczyniowej powierzchnie. Występuje w skupiskach liczących od kilku do
kilkuset osobników (wyjątkowo więcej), najczęściej razem z B. gallicus,
B. subterraneus i B. erraticus.

Bledius pallipes (GRAVENHORST, 1806) [= larseni HANSEN]

– *Wyżyna Lubelska: Gródek (GB03), Dorohusk (FB96), Kol. Jaszczów
(FB37), Łańcuchów (FB37), Strzyżewice (FB05), Łagiewniki (FB18), Skri-
hiczyn (GB05), Strzyżów (KB03), Matcze (GB04);



24 B. STANIEC

– *Podlasie: Stulno (FB89), Sławatycze (FC73), Orchówek (FC71), Dołho-
brody (FC73), Sobibór (FC80), Wołczyny (FC80);

– *Nizina Sandomierska: Nowiny (EB81).
Łowione stadia rozwojowe: larwy – VI i VIII, poczwarki – VI, postacie

doskonałe – IV–X (formy teneralne – VI i VIII). W Polsce gatunek bardzo
mało znany, wykazany dotychczas zaledwie z trzech krain. W środkowo-
wschodniej Polsce zasiedla najczęściej strome skarpy nadrzeczne większych
rzek, rzadko innych cieków wodnych. Występuje w koloniach liczących od
kilku do kilkudziesięciu osobników, najczęściej razem z B. cribricollis.

Bledius procerulus ERICHSON, 1840

– *Wyżyna Lubelska: Gródek (GB03), Krasnystaw (FB54), Lublin (FB07),
Kraśnik (EB84), Stok (EB78), Pliszczyn (FB18), Brzeziny (FB64);

– Roztocze: Machnów (FA88), Biała Góra (FA79).
Łowione stadia rozwojowe: larwy i poczwarki – VII, postacie doskonałe –

IV–IX (formy teneralne – VII–VIII). Na badanym terenie i w pozostałej
części kraju chrząszcz rzadko spotykany, znany z kilku stanowisk, przy czym
nowsze dane dotyczą tylko Roztocza (STANIEC 1996). Chrząszcz łowiony wy-
łącznie na odsłoniętych skarpach lessowych, gdzie zasiedla zwykle ich łagod-
nie nachylone, dobrze nasłonecznione, wolne od roślinności naczyniowej
i wilgotne powierzchnie. Tworzy zwykle stosunkowo niewielkie kolonie (od
kilku do kilkudziesięciu osobników, wyjątkowo kilkaset).

Bledius agricultor HEER, 1841

– *Wyżyna Lubelska: Tyszowce (FB90), Pliszczyn (FB18), Tarnogóra
(FB53).
Łowione stadia rozwojowe: larwy i poczwarki – VII, postacie doskonałe –

IV–IX (formy teneralne – VII–VIII). W środkowo-wschodniej Polsce i w
pozostałej części kraju chrząszcz bardzo rzadko łowiony, znany dotychczas
tylko z kilku stanowisk w zachodniej części obszaru, przy czym od ponad 120
lat nie wykazywany. Na wszystkich trzech stanowiska (odkrytych na bada-
nym terenie) omawiany gatunek zasiedla strome, nasłonecznione, pozbawio-
ne roślinności naczyniowej skarpy lessowe. Występuje w małych, średniej
wielkości lub licznych koloniach (liczących szacunkowo od kilku do kilku ty-
sięcy osobników), często razem z B. atricapillus i B. nanus.

Bledius pygmaeus ERICHSON, 1839

– *Wyżyna Lubelska: Parchatka (EB89), Rogów (EB87), Brzeziny (FB64),
Tarnogóra (FB53);
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– *Roztocze: Szczebrzeszyn (FB61).
Łowione stadia rozwojowe: jaja, larwy – VIII, postacie doskonałe –

IV–IX (formy teneralne VIII). Gatunek rzadko spotykany na całym obsza-
rze swojego występowania. W Polsce dotychczas znany tylko z czterech kra-
in, przy czym od 70 lat nie łowiony. Na omawianym terenie zasiedla wyłącz-
nie lessowe, strome, wilgotne, porośnięte częściowo drobnym mchem skar-
py, w ocienionych wąwozach śródleśnych. Obserwowano go zwykle w małych
koloniach liczących od kilku do kilkudziesięciu osobników, często razem z
B. longulus.

Bledius subterraneus ERICHSON, 1839

– *Wyżyna Lubelska: Kol. Nadrybie (FB78), Milejów (FB37), Łańcuchów
(FB37), Dorohucza (FB46), Malinówka (FB48), Kosin (EB62), Głodno
(EB56);

– *Podlasie: Załucze (FB49), Sławatycze (FC73), Orchówek (FC71), Dołho-
brody (FC72), Sobibór (FC80).
Łowione stadia rozwojowe: larwy – VI, VIII–IX, poczwarki – VI, posta-

cie doskonałe – IV–IX (formy teneralne – IX). Na badanym terenie i w całej
Polsce gatunek dość pospolity, należy go jednak szukać w odpowiednich bio-
topach. Są nimi piaszczyste, wilgotne, pozbawione roślinności naczyniowej,
odsłonięte i zwykle łagodnie nachylone lub prawie poziome płaszczyzny, nad
brzegami różnych cieków i zbiorników wodnych (np. oczka wodne w pia-
skowniach). Omawiany kusak może tworzyć mniej lub bardziej liczne kolo-
nie (szacunkowo od kilku do kilkuset osobników), często występuje razem
z B. opacus.

Bledius terebrans SCHIØDTE, 1866

– *Wyżyna Lubelska: Kosin (EB62);
– *Podlasie: Dubeczno (FB69);
– *Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90), Władysławów-Dychy

(FB10), Łysaków ad Janów Lubelski (EB82);
– *Roztocze: Rebizanty (FA38).

Łowione stadia rozwojowe: jaja – IV, postacie doskonałe – IV–IX. W Pol-
sce gatunek bardzo rzadko łowiony, znany dotychczas tylko z Pojezierza Po-
morskiego, a ostatnio podany także z Pojezierza Mazurskiego (MELKE, STA-
NIEC 1998). Na badanym terenie jest jednym z najrzadziej spotykanych tak-
sonów z rodzaju Bledius. Łowiony wyłącznie na brzegach małych rzek, gdzie
zasiedla zwykle ich piaszczyste, odsłonięte, łagodnie nachylone i wilgotne
powierzchnie. Tworzy stosunkowo nieliczne kolonie (od kilku do kilkunastu
osobników, rzadko kilkadziesiąt).
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Bledius tricornis (HERBST, 1784)

– Wyżyna Lubelska: Gródek (GB03), Rogów (EB87), Łysaków ad Lublin
(FB18).
Łowione stadia rozwojowe: jaja – IV–V, larwy – V–VII, poczwarki – VII,

postacie doskonałe – IV–VIII. W kraju znany dotychczas z kilkunastu stano-
wisk, lecz obserwowany sporadycznie. W środkowo-wschodniej Polsce gatu-
nek rzadko łowiony. Dawniej znany z Roztocza (BURAKOWSKI i in. 1979),
nowsze dane dotyczą Wyżyny Lubelskiej (STANIEC 1994). Stosunkowo nie-
liczne kolonie (po kilkadziesiąt osobników) tego gatunku obserwowano na
płaskich lub prawie płaskich, wilgotnych powierzchniach, o podłożu lesso-
wym, w odległości 2–3 m od niewielkich cieków wodnych. Kolonie B. tricor-
nis można rozpoznać po relatywnie dużych, gruboziarnistych „kretowin-
kach” i obszernych otworach wylotowych. Gatunek ten występował najczę-
ściej razem z B. gallicus.

Podsumowanie

Na badanym terenie obejmującym Wyżynę Lubelską, Roztocze, połu-
dniową część Podlasia i północną część Niziny Sandomierskiej (BURAKOW-
SKI i in. 1979) odnotowano występowanie 18 gatunków z rodzju Bledius, co
stanowi ponad 69% znanych gatunków krajowych. Spośród wyróżnionych
taksonów na szczególną uwagę zasługują: Bledius crassicollis, B. defensus,
B. femoralis, B. pallipes, B. procerulus, B. agricultor, B. pygmaeus i B. tere-
brans. Wymienione gatunki są owadami bardzo rzadko łowionych na całym
obszarze swojego występowania. Z kraju dotychczas były znane z pojedyn-
czych stanowisk, przy czym nie wykazywano ich (poza dwoma doniesieniami
autora) co najmniej od kilkudziesięciu lat. Jak wynika z obserwacji autora,
obecność w środowisku poszczególnych gatunków zależy od następujących
czynników: rodzaju i wilgotności gleby, intensywności oświetlenia, stopnia
pokrycia gleby przez roślinność naczyniową, ewentualnego sąsiedztwa lustra
wody oraz ukształtowania terenu (kąta nachylenia powierzchni gleby). Od-
nośnie znaczenia ostatniego czynnika zauważono wyraźną prawidłowość.
Gatunki mniejsze (np. B. agricultor, B. pygmaeus, B. nanus) zajmują zwykle
najbardziej strome części skarp, zaś taksony relatywnie duże (np. B. tricornis,
B. gallicus, B. opacus) obserwowano najczęściej na płaszczyznach prawie po-
ziomych. U zdecydowanej większości złowionych gatunków stwierdzono wy-
stępowanie dwóch generacji w ciągu roku a zimują postacie doskonałe, które
na okres niskich temperatur schodzą na głębokość kilkudziesięciu centyme-
trów pod powierzchnię gleby (STANIEC 1998a, 1998b, 2000b).
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SUMMARY

Distribution data on 18 Bledius (LEACH) species (69% all Polish species) from Podlasie,
Lublin Upland, Roztocze or/and Sandomierz Lowland (E Poland) are given. For most of the
species these are the first records from the respective geographical provinces:
B. atricapillus, B. femoralis, B. filipes, B. longulus, B. nanus, B. opacus, B. pallipes,
B. subterraneus and B. terebrans – for Podlasie; B. defensus, B. femoralis, B. longulus,
B. opacus, B. pallipes, B. procerulus, B. agricultor, B. pygmaeus, B. subterraneus, B. terebrans
– for Lublin Upland; B. atricapillus, B. erraticus, B. femoralis, B. longulus, B. nanus,
B. pygmaeus, B. terebrans – for Roztocze; B. crassicollis, B. cribricollis, B. defensus, B. gallicus,
B. opacus, B. pallipes, B. terebrans – for Sandomierz Lowland. The main factors limiting oc-
currence the particular Bledius species are the following: kind of soil and soil-moisture, light
intensity, degree of plant coverage of soil, immediate vicinity of water table and topographic
features (slope angle). With reference to the last mentioned factor a distinct regularity has
been observed. The small species (e.g. B. agricultor, B. pygmaeus, B. nanus) usually inhabit
the steepest parts of slopes, and the bigger forms (e.g. B. tricornis, B. gallicus, B. opacus)
were observed on flat areas. Most of the examined species produce two generations per year
in Poland. The wintering stage is always adult, which remains quiescent during the winter in
the soil at the depth of several dozen cm.
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Część II. Gatunki wcześniej z Bułgarii nie wykazywane
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ABSTRACT: Fourteen species of Scarabaeoidea from the collections of the Museum and
Institute of Zoology PAS at Warsaw (IZ) and the author’s collection (MB) are recorded
from Bulgaria for the first time: Aphodius arenarius, A. coenosus, A. cribrarius, A. foetens,
A. pubescens, A. serotinus, Psammodius basalis, Onthophagus macedonicus, O. sericatus,
Eulasia pareyssei, Elaphocera nigroflabellata, Omaloplia epirota, Hoplia dilutipes and
H. praticola.

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, faunistic, zoogeography, new records.

Aphodius (Amidorus) cribrarius BRULLÉ, 1836 (Aphodiidae)

Distribution: Greece, Yugoslavia, Albania, Turkey (Baraud, 1992).
Bulgaria: Thracean Lowland: Hvojna, distr. Plovdiv, 14 IX 1950, leg.

M. MROCZKOWSKI; Haskovo, distr. Plovdiv, 8 IX 1950, excr. Bos
taurus, leg. A. GOLJAN; idem, 17 IX 1950, excr. Equus caballus,
leg. A. GOLJAN. (IZ, MB).

* Part I. – Wiad Entomol., 19 (2): 85-92.
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Aphodius (Aphodius) foetens (FABRICIUS, 1787) (Aphodiidae)

Distribution: N, W et C Europe, N Spain, Italy, Yugoslavia, Asia minor,
Caucasus, Siberia (BARAUD 1992; BUNALSKI 1999).

Bulgaria: Thracean Lowland: Hvojna, distr. Plovdiv, 17 IX 1950, leg.
A. GOLJAN. (IZ, MB).

Aphodius (Euorodalus) coenosus (PANZER, 1798) (Aphodiidae)

Distribution: NW Africa, Europe (except SW), Transcaucasia, S Siberia
(BARAUD 1992; BUNALSKI 1999).

Bulgaria: S Black Sea coast: Carevo, 18–20 VI 1994, 1 ex., leg. J. BOROWSKI
(MB).

Aphodius (Melinopterus) pubescens STURM, 1800 (Aphodiidae)

Distribution: C and S Europe, Yugoslavia – Transcaucasia (BARAUD 1992;
BUNALSKI 1999).

Bulgaria: Pirin Mts.: Liljanovo env., 3–5 V 1986, 4 ex., leg. D. KRÁL. (MB).

Aphodius (Nobius) serotinus (PANZER, 1799) (Aphodiidae)

Distribution: C and SE Europe, NE Italy , Balkans (BARAUD 1992; BUNAL-
SKI 1999).

Bulgaria: West Rhodope Mts.: Kurtovo near Velingrad, 22 IX 1950, leg.
M. MROCZKOWSKI et A. RIEDEL; Jungola ad Velingrad,
21 IX 1950, leg. M. MROCZKOWSKI;
Thracean Lowland: Hvojna, distr. Plovdiv, 17 IX 1950, excr. Ovis
domestica, leg. A. GOLJAN. (IZ, MB).

Aphodius (Plagiogonus) arenarius (OLIVIER, 1789) (Aphodiidae)

Distribution: Europe (except southern and northern extremities) (BARAUD
1992; BUNALSKI 1999).

Bulgaria: S Black Sea coast: Carevo, 18–20 VI 1994, 2 ex., leg. J. BOROWSKI.
(MB).

Psammodius basalis MULSANT et REY, 1871 (Aphodiidae)

Distribution: Iberian Peninsula, S France, Italy, Ukraine, Caucasus, U.S.A.
(BARAUD 1992), Greece (MIKŠIĆ 1956).

Bulgaria: S Black Sea coast: Carevo, 18–20 VI 1994, 1 ex., leg. J. BOROW-
SKI. (MB).
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Onthophagus (Palaeonthophagus) macedonicus MIKŠIĆ, 1959
(Scarabaeidae)

Distribution: S Macedonia (loc. typ.).
Bulgaria: Kraište region.: Klišura, 13 VI 1956, 850 m, leg. R. BIELAWSKI et

A. GOLJAN. (IZ, MB).

Onhtophagus (Palaeonthophagus) sericatus REITTER, 1893 (Scarabaeidae)

Distribution: Yugoslavia, Albania, Greece, Caucasus, Asia Minor, Syria
(BARAUD 1992).

Bulgaria: E Rhodope: Kardžali, 29 V 1956, leg. R. BIELAWSKI. (IZ, MB).

Eulasia (Vittateulasia) pareyssei (BRULLÉ, 1832) (Glaphyridae)

Distribution: Greece, Turkey (BARAUD 1992).
Bulgaria: Thracean Lowland: Harmanli, 31 V 1956, leg. R. BIELAWSKI et

A. GOLJAN. (IZ, MB).

Elaphocera nigroflabellata BURMEISTER, 1855 (Melolonthidae)

Distribution: Greece (loc. typ.), Turkey (BARAUD 1992).
Bulgaria: Pirin Mts.: Sandanski vicin., 26–28 IV 1988, leg. P. SZWAŁKO,

4 exx. (MB).

Omaloplia (s.str.) epirota BARAUD, 1965 (Melolonthidae)

Distribution: Albanie (loc. typ.).
Bulgaria: Middle Stara Planina Mts.: Kalofer, 13 VII 1976, leg. D. TAR-

NAWSKI, 1ex. (MB).

Hoplia (Decamera) praticola DUFTSCHMID, 1805 (Melolonthidae)

Distribution: C and E Europe, France, Italy, Yugoslavia, Albania, Iran (BA-
RAUD 1992).

Bulgaria: Strandža Mts.: Malko Tarnovo, 2 V 1958, leg. B. PISARSKI.
(IZ, MB).

Hoplia (s.str.) dilutipes REITTER, 1890 (Melolonthidae)

Distribution: Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania (MIKŠIĆ 1956).
Bulgaria: S Black Sea coast: Primorsko, 8 VI 1959, 2 exx., leg. R. BIELAW-

SKI; Arkutino near Primorsko, 10 VI 1979, 1 ex., leg. D. TARNAW-
SKI. (MB).
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STRESZCZENIE

W zbiorach entomologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie (IZ)
oraz zbiorze autora (MB) stwierdzono 14 gatunków z nadrodziny żuków (Scarabaeoidea)
nie podawanych wcześniej z Bułgarii. Są to: Aphodius arenarius, A. coenosus, A. cribrarius,
A. foetens, A. pubescens, A. serotinus, Psammodius basalis, Onthophagus macedonicus,
O. sericatus, Eulasia pareyssei, Elaphocera nigroflabellata, Omaloplia epirota, Hoplia dilutipes
i H. praticola. Podano ich ogólne rozmieszczenie i stanowiska stwierdzone w Bułgarii.

REFERENCES

BARAUD J., 1992: Coléopteres Scarabaeoidea d’Europe. Faune de France 78. Féd. Franç.
Soc. Sci. Nat. Paris & Soc. Linn. Lyon, Lyon. 856 pp.

BUNALSKI M., 1999: Die Blatthornkäfer Mitteleuropas Coleoptera, Scarabaeoidea. Bestim-
mung – Verbreitung – Őkologie. Slamka ed., Bratislava. 80 pp.

MIKŠIĆ R., 1956: Zweiter Nachtrag zur „Fauna Insectorum Balcanica – Scarabaeidae” (Co-
leoptera Lamellicornia). 24. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeidae. Acta Mus. Macedon.
Sci. Natur., IV, 7-9 (38-40): 139-214.



        Wiad. entomol.                  20 (1-2):  33-41                   Poznań 2001

Pierwsze stwierdzenie Pentarthrum huttoni WOLLASTON w Polsce,
oraz klucz do oznaczania środkowoeuropejskich rodzajów
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The first record of Pentarthrum huttoni WOLLASTON from Poland, and the
key to Central European genera of the Cossoninae
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ABSTRACT: Pentarthrum huttoni WOLL., a cossonine weevil, is recorded from Poland for
the first time based on a single specimen from Brzeg (Lower Silesia, SE Poland). Its mor-
phological characters, distribution in Europe and bionomics are described. Original key to
the genera of Central European Cossoninae is proposed.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae, key to genera, Pentarthrum huttoni,
new record, Poland.

Rodzaj Pentarthrum WOLLASTON, 1854 liczy około 70 gatunków roz-
mieszczonych głównie w okolicach tropikalnych (CSIKI 1936; DIECKMANN
1983) i nie był dotąd notowany z Polski. W Palearktyce występują jedynie
dwa gatunki, z których jeden znany jest tylko z Japonii, drugi natomiast wy-
stępuje w Zachodniej Europie (niewykluczone, że pierwotnie został tu za-
wleczony). Pochodzący z Polski okaz europejskiego P. huttoni został niedaw-
no przekazany jednemu z autorów. Ponieważ gatunek ten nie został ujęty
w kluczu do oznaczania polskich ryjkowców (SMRECZYŃSKI 1972), podaje-

* Druk pracy w 5% sfinansowany przez Uniwersytet Wrocławski.
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my niżej krótki opis morfologiczny pozwalający odróżnić go od innych, wy-
stępujących u nas przedstawicieli podrodziny Cossoninae. Zamieszczamy
również oryginalny klucz do oznaczania środkowoeuropejskich rodzajów
Cossoninae, uwzględniający zmiany w systematyce i nomenklaturze rodza-
jów zaistniałe od czasu wydania wspomnianego klucza autorstwa prof.
S. SMRECZYŃSKIEGO.

Pentarthrum huttoni WOLLASTON, 1854

– Śląsk Dolny: Brzeg ad Opole (UTM: XS73), 3 VI 1979, 1 %, leg. H. SZOŁ-
TYS (coll. P. STACHOWIAK). Bliższe okoliczności znalezienia chrząszcza nie
zostały odnotowane, zgodnie z informacjami uzyskanymi ostatnio od
H. SZOŁTYSA najprawdopodobniej odłowiony on został w parku miejskim.

D i a g n o z a . Pokrojem ciała przypomina nieco przedstawicieli rodzaju
Phloeophagus SCHÖNH., łatwy do odróżnienia od wszystkich znanych dotąd
z Polski gatunków Cossoninae dzięki 5-członowemu biczykowi czułków. Od
mających podobną budowę czułków i przedplecza dwóch gatunków z rodza-
ju Euophryum BROUN, zawleczonych do Europy i możliwych do odszukania
u nas, różni się trzecim członem stóp co najmniej 1,8× szerszym od drugie-
go, 9-tym zagonikiem pokryw płaskim na całej długości, brakiem owłosienia
na głowie i przedpleczu oraz łagodniejszym przewężeniem podstawowej czę-
ści ryjka.

O p i s .  Długość (bez ryjka) 2,5–4,0 mm. Ciało silnie wydłużone, nagie, słabo
lśniące, ciemnobrunatne, czułki i nogi nieco jaśniejsze. Ryjek dość gruby,
w części szczytowej równoległoboczny, dalej słabo zwężony ku podstawie,
przed którą zaznacza się słabe przewężenie (wyraźniejsze u samicy); rowki
na czułki prawie proste, biegną ukośnie poniżej oka, na ich przedłużeniu ku
przodowi i tyłowi na bokach ryjka widoczne głębokie, zwężające się bruzdki
(Ryc. 2, 4). Głowa krótka, stożkowata; oczy bardzo małe, słabo i ekscen-
trycznie sklepione. Czułki dość grube, z 5-członowym biczykiem i małą, nie-
wiele od niego szerszą buławką (Ryc. 6). Przedplecze 1,1–1,2× dłuższe od
swej szerokości, najszersze wyraźnie za połową długości, na wierzchu spłasz-
czone, na bokach silnie zaokrąglone, bez śladu przewężenia u podstawy;
przód z bardzo wyraźnym kołnierzowatym przewężeniem oddzielonym po-
przeczną bruzdą zaznaczoną również na wierzchu przedplecza; punktowanie
grube, równomierne, punkty okrągłe, największe tylko nieznacznie mniejsze
od punktów w rowkach pokryw. Pokrywy 2× dłuższe od swej szerokości, zu-
pełnie równoległoboczne w 3/4 długości, na szczycie równomiernie zwężone
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Ryc. 1–8. Pentarthrum huttoni WOLL.: 1 – głowa i ryjek samca, z góry; 2 – głowa i ryjek sam-
ca, z boku; 3 – głowa i ryjek samicy (z południowej Francji), z góry; 4 – głowa i ry-
jek samicy, z boku; 5 – przedplecze i pokrywy samca, z góry i z profilu (zarys czę-
ści grzbietowej); 6 – czułek samca; 7 – przednia goleń samca; 8 – prącie.

Fig. 1–8. Pentarthrum huttoni WOLL.: 1 – male head and rostrum, dorsal view; 2 – male
head and rostrum, lateral view; 3 – female (Southern France), head+rostrum,
dorsal view; 4 – female, head+rostrum, lateral view; 5 – male pronotum+elytra in
dorsal and lateral (dorsal contour) views; 6 – male antenna; 7 – male fore tibia;
8 – aedeagus.
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i zaokrąglone; rowki grubo i gęsto punktowane; zagoniki u podstawy najwy-
żej nieznacznie szersze od rowków, w szczytowej części pokryw lekko wypu-
kłe, bez wyraźnych listewek krawędziowych. Uda bocznie spłaszczone, z pro-
filu ich dolna krawędź prawie prosta, górna silnie wysklepiona. Golenie
znacznie krótsze od ud, nie licząc szczytowych ostróg najwyżej 3,4× dłuższe
od swej maksymalnej szerokości (Ryc. 7). Trzeci człon stóp prawie 2× szer-
szy od drugiego.

S a m i e c .  Ryjek gruby, 1,8–1,9× dłuższy od swej szerokości na szczycie, sła-
bo zagięty (Ryc. 1, 2), gęsto i drobno punktowany, na wierzchu płaski, ze śla-
dową bruzdą środkową od podstawy do połowy długości, na bokach wyraź-
nie kanciasty. Przedplecze nieco dłuższe niż u samicy, wyraźnie szersze od
pokryw (Ryc. 5); odległości między punktami przeciętnie równe ich średnicy.
Pierwsze dwa widoczne sternity odwłoka z płytkim wglębieniem. Prącie jak
na rysunku (Ryc. 8).

S a m i c a .  Ryjek cieńszy, około 2,6× dłuższy od swej szerokości, prosty,
obły, lśniący, rzadziej punktowany; szczytowa część na spodzie z kilkoma
długimi, sterczącymi szczecinami (Ryc. 3, 4). Przedplecze tej szerokości co
pokrywy lub najwyżej minimalnie szersze, punktowanie nieco drobniejsze
i rzadsze.

Ro z m i e s z c z e n i e .  Stwierdzony w Hiszpanii, Francji (liczne stanowiska),
Włoszech (Alpy Nadmorskie), Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii (Irlandia,
Anglia, Wyspa Guernsey) i Danii (HOFFMANN 1954; FOLWACZNY 1973,
1983; DIECKMANN 1983; LUCHT 1987; ABBAZZI, OSELLA 1992). FOLWACZ-
NY (1973) i DIECKMANN (1983) odnotowują go również z kilku stanowisk le-
żących w zachodnich Niemczech (Mainz, Fulda, Hamburg), Rosji (St. Pe-
tersburg), oraz z leżącej obecnie na Słowacji miejscowości Tavarnok, zazna-
czając jednak, że najprawdopodobniej chodziło o błędnie zaetykietowane
okazy lub przypadki ich zawleczenia wraz z importowanym drewnem. Rów-
nież doniesienie z Danii zaklasyfikowano jako zawleczenie (LUCHT 1987).

B i o l o g i a  podobna jak u innych naszych przedstawicieli Cossoninae. Żyje
w martwym drewnie różnych, głównie liściastych gatunków drzew, wśród
których wymieniane były m. in. dąb, czereśnia, kasztanowiec, papierówka
chińska Broussonetia papyrifera oraz sosna Pinus maritima (FOLWACZNY
1973). Ryjkowiec ten występuje zarówno w warunkach naturalnych, jak i w
drewnianych elementach starych budynków mieszkalnych i pomieszczeń go-
spodarczych (FOLWACZNY 1983).
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Klucz do rodzajów środkowoeuropejskich Cossoninae:
[nazwy rodzajów nie stwierdzonych w Polsce ujęto w nawiasy kwadratowe]

  1. Biczyk czułków 6-członowy. Krawędzie zagoników w tylnej części pokryw
z drobnymi, ostrymi ziarenkami dobrze widocznymi z profilu  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hexarthrum WOLL.

  –. Biczyk czułków złożony z innej liczby członów. Zagoniki pokryw zwykle
bez ostrych ziarenek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

  2. Biczyk czułków 5-członowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

  –. Biczyk czułków 7-członowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

  3. Zagoniki pokryw żeberkowato podniesione. Boki przedplecza karbowa-
ne. Ryjek samca najwyżej 1,50×, samicy 1,75× dłuższy od swej maksy-
malnej szerokości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  [Choerorhinus FAIRM.]

  –. Zagoniki pokryw co najwyżej łagodnie wysklepione. Boki przedplecza
gładkie. Ryjek samca co najmniej 1,8×, samicy 2,5× dłuższy od swej sze-
rokości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

  4. Dziewiąty zagonik pokryw na całej długości płaski. Trzeci człon stóp co
najmniej 1,8× szerszy od drugiego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pentarthrum WOLL.

  –. Szczytowa 1/4 dziewiątego zagonika pokryw wyraźnie podniesiona, two-
rzy niską listewkę dobrze widoczną z góry. Trzeci człon stóp najwyżej
1,2× szerszy od drugiego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  [Euophryum BROUN]

  5. Pokrywy na całej długości z odstającymi, włosowatymi szczecinkami  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pselactus BROUN

(= Codiosoma BED.; = Phloeophagia AURIV.)

  –. Pokrywy nagie, najwyżej w szczytowej cześci z bardzo krótkim owłosie-
niem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

  6. Szczytowa część ryjka spłaszczona i łopatkowato rozszerzona, znacznie
szersza od silnie przewężonej podstawy  .  .  .  .  .  .  .  .  Cossonus SCHELL.

  –. Ryjek najszerszy u podstawy lub w miejscu osadzenia czułków, nigdy na
szczycie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

  7. Czoło z głęboką jamką środkową. Ryjek o bardzo różnej budowie u obu
płci; u samca wyraźnie węższy od maksymalnej wysokości ud i silnie
spłaszczony, z czułkami osadzonymi w 1/3 do połowy jego długości; u sa-
micy bardzo cienki, z czułkami osadzonymi tuż przy krawędzi oka na
kanciasto rozszerzonej w tym miejscu podstawie ryjka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  [Mesites SCHÖNH.]

(= Rhopalomesites WOLL.)
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  –. Czoło bez wyraźnej jamki. Ryjek podobnie zbudowany u obu płci, cylin-
dryczny lub stożkowaty, szerszy od maksymalnej wysokości uda  .  .  .  .  8

  8. Czułki bardzo smukłe, drugi człon biczyka co najmniej 1,8× dłuższy od
swej szerokości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pseudophloeophagus WOLL.

(= Caulotrupis auct., nec WOLL.; = Caulotrupodes VOSS)

  –. Czułki znacznie grubsze, drugi człon biczyka nie dłuższy od swej szero-
kości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

  9. Tył pokryw krótki i tępy, z profilu opada gwałtownie tworząc z zewnętrz-
ną krawędzią pokrywy kąt prosty lub lekko rozwarty – przy oglądaniu
chrząszcza pionowo z góry szczyt pokryw niewidoczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

  –. Tył pokryw wydłużony i zwężony, z profilu opada łagodnie tworząc z ze-
wnętrzną krawędzią pokrywy kąt zdecydowanie ostry – przy oglądaniu
chrząszcza pionowo z góry szczyt pokryw dobrze widoczny  .  .  .  .  .  .  .  12

10. Tył pokryw z drobnymi, pochylonymi kolcami dobrze widocznymi z pro-
filu. Tarczka zagłębiona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  [Stenoscelis WOLL.]

  –. Tył pokryw gładki. Tarczka nie zagłębiona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

11. Uda z tępym ząbkiem. Ryjek wyodrębniony z zarysu głowy, u samca nie-
znacznie, u samicy zdecydowanie dłuższy od swej szerokości u podstawy.
Czoło szerokości podstawy ryjka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stereocorynes WOLL.

  –. Uda bez ząbka. Ryjek u obu płci krótszy od swej szerokości u podstawy,
tworzy wraz głową jednolity stożek. Czoło wyraźnie węższe od podstawy
ryjka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brachytemnus WOLL.

12. Ryjek przynajmniej 1,3× dłuższy od swej maksymalnej szerokości, obły.
Oczy słabo sklepione, prawie nie wystają z zarysu głowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Phloeophagus SCHÖNH.

  –. Ryjek nie dłuższy od swej szerokości u podstawy, na wierzchu płaski.
Oczy mniejsze i wyraźnie sklepione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rhyncolus GERM.

(= Eremotes WOLL.; = Axenomimetes VOSS)

Uwzględniane do niedawna wśród Cossoninae rodzaje Dryophthorus
GERMAR i Cotaster MOTSCHOULSKY (m.in. FOLWACZNY 1983) należą w rze-
czywistości do innych podrodzin. Pierwszy z nich reprezentuje plemię Dry-
ophthorini w podrodzinie Rhynchophorinae (m.in. MORIMOTO 1962; ZIM-
MERMAN 1968). Rodzaj Cotaster został natomiast ostatnio przeniesiony,
wraz z kilkoma innymi rodzajami plemienia Anchonini (w naszej faunie na-
leży tu również Adexius SCHÖNHERR), do podrodziny Molytinae (=Hylobii-
nae) (ABBAZZI, OSELLA 1992). Przypuszczalnie do tej podrodziny należy



39PIERWSZE STWIERDZENIE PENTARTHRUM HUTTONI W POLSCE [...]

również zagadkowy rodzaj Allomorphus FOLWACZNY, utworzony dla gatun-
ku znalezionego przed kilkudziesięciu laty w Austrii i znanego dotąd z jedy-
nego okazu typowego. Niektórzy specjaliści uznają odrębność rodzaju Axe-
nomimetes, traktowanego tutaj za FOLWACZNYM (1983) jako synonim Rhyn-
colus, do którego w środkowej Europie należy Rh. reflexus (BOHEMAN), wy-
różniający się stożkowatym ryjkiem i wykształceniem bardzo szerokiej li-
stewki w szczytowej części 7-go zagonika pokryw. Z południowo i zachodnio-
europejskiego rodzaju Mesites wyodrębniany jest często rodzaj Rhopalomesi-
tes WOLL. (m.in. FOLWACZNY 1983).

Dziękujemy Kol. Henrykowi SZOŁTYSOWI za przekazanie okazu będące-
go podstawą tego doniesienia.

SUMMARY

A single male of Pentarthrum huttoni WOLL. was found in Brzeg (Lower Silesia, SW Po-
land) in 1979 by H. SZOŁTYS. No detailed circumstances of its collecting are now remem-
bered by the collector, probably it was found in a semi-natural habitat, possibly in a park. It
is the first record of this cossonine weevil from Poland. Hitherto, it was known to occur only
in Western Europe, and the records from Western Germany, Russia (Leningrad) and
Slovakia were considered by previous authors (FOLWACZNY 1973; DIECKMANN 1983) as ei-
ther mislabellings, or cases of transportation with imported wood. Morphology of P. huttoni
is described and diagnostic characters illustrated.

The following key to the genera of Central European Cossoninae is proposed (except
Dryophthorus and Cotaster belonging to other subfamilies, and Allomorphus of uncertain po-
sition; genera unknown from Poland are in square brackets).

  1. Antennal funicle 6-segmented. Margins of intervals in hind part of elytra with acute as-
perities well visible in profile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hexarthrum WOLL.

  –. Antennal funicle with different number of segments. Elytral intervals usually without as-
perities  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

  2. Antennal funicle 5-segmented  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
  –. Antennal funicle 7-segmented  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
  3. Elytral intervals forming keels. Pronotal sides corrugate. Rostrum in male at most

1.50×, in female 1.75× longer than maximum width  .  .  .  .  .  .  .  [Choerorhinus FAIRM.]
  –. Elytral intervals at most gently convex. Pronotal sides glabrous. Rostrum in male at least

1.8×, in female 2.5× longer than maximum width  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
  4. Elytral 9th interval flat on whole length. Third tarsomere at least 1.8× wider than the

2nd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pentarthrum WOLL.
  –. Elytral 9th interval distinctly raised in apical fourth to form a keel well visible when

elytra are viewed dorsally. Third tarsomere at most 1.2× wider than the 2nd  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  [Euophryum BROUN]

  5. Entire elytra protrudingly setose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pselactus BROUN
(= Codiosoma BED.; = Phloeophagia AURIV.)

  –. Elytra bare or with short pilosity in apical part  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6
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  6. Apical part of rostrum flattened and spatulate, much wider than constricted base  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Cossonus SCHELL.

  –. Rostrum widest at base or at the level of antennal insertion, never at apex  .  .  .  .  .  .  .  7
  7. Frons with a deep median pit. Rostrum sexually dimorphic; in male flattened, conside-

rably narrower than the height of femur, with antennae inserted at basal 0.3–0.5; in fe-
male cylindrical and very thin, with antennae inserted very close to eye at abruptly
expanded base  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  [Mesites SCHÖNH.]

(= Rhopalomesites WOLL.)

  –. Frons without a distinct pit. Rostrum similar in both sexes, cylindrical or conical, wider
than maximum height of femur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

  8. Antennae thin, 2nd funicular segment at least 1.8× longer than wide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pseudophloeophagus WOLL.

(= Caulotrupis auct., nec WOLL.; = Caulotrupodes VOSS)

  –. Antennae much thicker, 2nd funicular segment not longer than wide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
  9. Hind part of elytra blunt, broadly rounded, in profile strongly declining and forming

straight or slightly open angle with outer elytral margin; in dorsal view elytral apex con-
cealed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

  –. Hind part of elytra prominent, narrowing, in profile gently declining and forming clearly
sharp angle with outer elytral margin; in dorsal view elytral apex well visible  .  .  .  .  .  12

10. Apical part of elytra with minute spines. Scutellum depressed  .  .  .  .  [Stenoscelis WOLL.]
  –. Apical part of elytra glabrous. Scutellum level with elytra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
11. Femora with a blunt tooth. Rostrum separated from head contour, slightly (male) or dis-

tinctly (female) longer than basally wide. Frons as wide as rostrum base  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stereocorynes WOLL.

  –. Femora untoothed. Rostrum in both sexes shorter than basally wide, forming a cone
together with head. Frons distinctly narrower than rostrum base  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brachytemnus WOLL.

12. Rostrum at least 1.3× longer than maximum width, cylindrical. Eyes weakly prominent  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Phloeophagus SCHÖNH.

  –. Rostrum not longer than wide at base, dorsally flat. Eyes smaller and distinctly promi-
nent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rhyncolus GERM.

(= Eremotes WOLL.; = Axenomimetes VOSS)

PIŚMIENNICTWO

ABBAZZI P., OSELLA G., 1992: Elenco sistematico-faunistico degli Anthribidae, Rhinomace-
ridae, Attelabidae, Apionidae, Brentidae, Curculionidae Italiani (Insecta, Coleoptera, Cur-
culionoidea), I parte. Redia, 75: 267-414.

CSIKI E., 1936: Subfam. Cossoninae. [W:] JUNK W., SCHENKLING S.: Coleopterorum Catalo-
gus. s-Gravenhage, 149, ss. 105-212.

DIECKMANN L., 1983: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae
(Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae,
Bagoinae, Tanysphyrinae). Beitr. Entomol., 33: 257-381.



41PIERWSZE STWIERDZENIE PENTARTHRUM HUTTONI W POLSCE [...]

FOLWACZNY B., 1973: Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae (Coleoptera, Cur-
culionidae) ohne die nur in China und Japan vorkommenden Gattungen, nebst Angaben
zur Verbreitung. Entomol. Bl., 69: 65-180.

FOLWACZNY B., 1983: Unterfamilie Cossoninae. [W:] FREUDE H., HARDE K. W., LOH-
SE G. A.: Die Käfer Mitteleuropas, Bd 11. Goecke & Evers, Krefeld: 30-43.

HOFFMANN A., 1954: Coléoptères Curculionides (deuxième partie). Faune de France, 59:
487-1208.

LUCHT W., 1987: Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Goecke & Evers, Krefeld. 342 ss.

MORIMOTO K., 1962: Comparative morphology and phylogeny of the superfamily Curculio-
noidea of Japan. J. Fac. Agric. Kyushu Univ., 11 (4): 331-373.

SMRECZYŃSKI S., 1972: Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Klucze do
Oznaczania Owadów Polski, XIX, 98d: 1-195.

ZIMMERMAN E. C., 1968. Rhynchophorinae of Southeastern Polynesia (Coleoptera: Curcu-
lionidae). Pacific Insects, 10 (1): 47-77.

RECENZJE – REVIEWS

KÖHLER F., 2000: Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rhein-
lands. Vergleichende Studien zur Totholzkäferfauna Deutschlands und
deutschen Naturwaldforschung. Naturwaldzellen Teil VII. Schriftenreihe
der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für
Agrarordnung Nordrhein-Westfalen, Rklinghausen, 18: 1-351. ISBN:
3-89174-031-X.

Problem poznania na terenie Polski chrząszczy saproksylicznych i ich różnorakich związ-
ków w martwym drewmnem jest szeroko dyskutowany w gronach entomologów, zwłaszcza
w ostatnich latach. Do tej ekologicznej grupy chrząszczy zaliczyć można bowiem szereg ga-
tunków o wąskiej specjalizacji, szczególnych wymaganiach środowiskowych, stąd też bardzo
rzadkich, czasami wręcz ginących bądź reliktowych. Z tych też względów dyskusja rozszerza
się o zagadnienia ochrony gatunków i zachowania ich środowisk, o sposoby i skalę ingeren-
cji człowieka w środowisko leśne, zmierzając do pogodzenia zachowania różnorodności eko-
systemów leśnych z gosporaczymi potrzebami cywilizacji.

Doskonałym argumenetem w tej dyskusji może być książka Franka KÖHLER’a, której ty-
tuł w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Chrząszcze sparoksyliczne w naturalnych kom-
pleksach leśnych północnej Nadrenii. Studia porównawcze nad chrząszczami saproksylicz-
nymi w faunie Niemiec i badania niemieckich lasów naturalnych”. Jest ona wynikiem dzie-
sięcioletnich prac nad występowaniem chrząszczy związanych z martwym drewnem (głównie
saproksylobiontycznych, a także związanych z różnymi mikrośrodowiskami zamierających
i martwych drzew, jak gniazda ptaków, drobnych ssaków i błonkówek, grzyby kapeluszowe
i huby) w wybranych komleksach lasów naturalnych północnej Nadrenii.

Pierwsze rozdziały ksiązki zawierają definicje podstawowych pojeć oraz rozgraniczenie
omawianych chrząszczy na grupy ekologiczne różniące się wymaganiami mikrośrowiskowy-
mi w okresie rozwoju, a więc na typowe ksylofagi, żyjące i odżywiające się drewnem,



chrząszcze podkorowe, żyjące w murszu pod korą, a także na grupy gatunków żyjących
w grzybach, gniazdach ptaków i błonkówek bez względu na sposób odżywiania się, jak rów-
nież na chrząszcze spotykane przy wyciekającym soku z drzew. W tych rozdziałach znajdują
się także dane o zakresie taksonomicznym omawianej grupy ekologicznej, liczbie stwierdzo-
nych gatunków na terenie całych Niemiec i w poszczególnych landach, statystyka dotycząca
gatunków wymarłych, ustępujących i zagrożonych, interesujące dane o znaczeniu gospodar-
czym z podaniem liczby taksonów występujących na poszczególnych gatunkach drzew, dane
o sposobie odżywiania się, a także analiza chorologiczna połączona z omówieniem skali i
przyczyn wymierania gatunków chrząszczy na terenie Niemiec.

Szczególnie interesującym rozdziałem książki, zwłaszcza dla osób prowadzących badania
nad tą grupa owadów, jest rozdział dotyczący metodyki zbioru chrząszczy. Zawiera on szcze-
gółowe opisy pułapek ekranowych, wiszących, lepowych, kloszy hodowlanych, opisy metod
połowu chrząszczy epigeicznych, a także inne, szczególne sposoby pozyskania materiałów.

Główną część treści książki zajmuje charakterystyka 10 naturalnych komleksów leśnych,
obejmująca opis terenu badań i wykaz gatunków na nim stwierdzonych. Uzupełnieniem wy-
kazu gatunków są szczegółowe analizy wyróżnionych grup troficznych wraz z mapkami wy-
stępowania najciekawszych gatunków. Każda z charakterystyk omawianych kompleksów la-
sów naturalnych stanowi niejako odrębną pracę faunistyczną z rozbudowaną analizą i dysku-
sją wyników.

Podsumowaniem treści książki jest porównanie badanych kompleksów leśnych z jednej
strony między sobą, a z drugiej strony, z wynikami uzyskanymi w pozostałych landach Nie-
miec. Wynik porównania wskazuje wyraźnie na wiekszą różnorodność gatunkową tej grupy
owadów w południowych rejonach Niemiec (zwłaszcza w Bawarii i Badenii-Wirtembergii)
w stosunku do landów północnych. Wyjaśnieniu tego zjawiska mają służyć zamieszczone w
dalszej części ksiązki hipotezy.

Końcowa część opracowania obejmuje także opis badań prowadzonych nad chrząszczami
saproksylicznymi we wszystkich niemieckich krajach związkowych i porównanie faunistycz-
ne 29 rezerwatów położonych na teremnie całego kraju.

Bardzo ciekawymi aspektami przeprowadzonych badań są także omówione w dyskusji
zmiany fauny i jej migracje prześledzone na podstawie obserwacji terenowych, a także histo-
rycznych często danych (począwszy od 1840 r.) o występowaniu chrząszczy na terenie Nie-
miec. Analizy te zmierzają do wyłonienia gatunków wymarłych, ginących i zagrożonych.

Interesujące jest także omówienie projektów badawczych i zaznaczenie trudności meto-
dycznych w planowanych pracach, dotyczących badań fauny korzeni i koron drzew.

Spis cytowanej literatury liczy 234 pozycje.
Na szczególną uwagę, zwłaszcza faunisty, zasługują znajdujące się na końcu dwa, ponad

60-stronicowe załączniki, obejmujące wykaz chrząszczy związanych z martwym drewnem
wykazanych na terenie Niemiec (łącznie 1 371 gatunków) oraz wykaz gatunków stwierdzo-
nych w trakcie badań w naturalnych kompleksach leśnych północnej Nadrenii (172 321
osobników należących do 1 551 gatunków – łącznie z gatunkami epigeicznymi).

Książka wydana jest na bardzo wysokim poziomie edycyjnym. Zawiera 67 tabel, 123 ryciny
łącznie z kolorowymi zdjęciami mikroskopowymi spreparowanych chrząszczy bardzo dobrej
jakości, 89 zdjęć badanych środowisk i 3 barwne tablice przedstawiające chrząszcze wymarłe
na terenie Niemiec oraz gatunki należące do wyróżnionych grup troficznych i biotycznych.

Pozycja ze względów naukowych, poznawczych, a także edycyjnych jest godna polecenia
wszystkim osobom zajmującym się tą problematyką: entomologom, leśnikom i wszyskim mi-
łośnikom przyrody.

Andrzej MAZUR, Poznań
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Lignyodes bischoffi (BLATCHLEY, 1916) (Coleoptera: Curculio-
nidae) – gatunek nowy w faunie Polski

Lignyodes bischoffi (BLATCHLEY, 1916) (Coleoptera: Curculionidae)
– new to the fauna of Poland
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ABSTRACT: The ash seed weevil Lignyodes bischoffi BLATCHLEY is recorded from Poland
for the first time. The localities are Białowieża and Lublin, both in E Poland.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Lignyodini, Lignyodes bischoffi, new records,
Poland.

Należące do podrodziny Tychiinae plemię Lignyodini BEDEL ma centrum
rozsiedlenia w Ameryce Południowej i Północnej, i obejmuje łącznie 89 ga-
tunków zgrupowanych w dwóch rodzajach. Bionomia większości gatunków
nie jest znana, dotychczasowe dane wskazują jednak na zawężenie spektrum
roślin żywicielskich do rodzin Oleaceae i Rubiaceae (CLARK 1982). W Pale-
arktyce stwierdzono występowanie 6 gatunków z rodzaju Lignyodes
SCHÖNHERR, przypuszczalnie wszystkie żyją na jesionach. Ich zasięg ograni-
czony jest do zachodniej części Palearktyki, a w Europie do obszaru śród-
ziemnomorskiego i czarnomorskiego oraz Europy Środkowej (DIECKMANN
1988). Rodzaj ten wchodzi w skład fauny Polski od niedawna – pierwszy ga-



44 R. GOSIK, J. ŁĘTOWSKI, T. MOKRZYCKI, M. WANAT

tunek, L. enucleator (PANZER), stwierdzono u nas zaledwie 20 lat temu
(CMOLUCH i in. 1979). W latach 90-tych, obok dalszych stanowisk L. enu-
cleator, udokumentowano obecność w południowo-wschodniej Polsce kolej-
nych dwóch gatunków: L. uniformis DESBROCHERS i L. muerlei FERRARI
(PETRYSZAK, DĄBEK 1997; WANAT, SZYPUŁA 1998). Czwartym gatunkiem
w naszej faunie okazał się zawleczony do Europy z Ameryki Północnej
L. bischoffi (BLATCHLEY), którego dwa stanowiska podajemy niżej (w na-
wiasach kod UTM).
– Puszcza Białowieska: Białowieża, Park Dyrekcyjny (FD94), 23 VII 1998,

1& odłowiona na światło, leg. T. MOKRZYCKI (coll. M. WANAT).
– Wyżyna Lubelska: Lublin, ul. Świętochowskiego (dzielnica Dziesiąta)

(FB17), 28 VIII 1999, 1& złowiona na szybie okiennej budynku mieszkal-
nego, leg. R. GOSIK.

L. bischoffi został uwzględniony w kluczu do oznaczania polskich ryjkow-
ców (SMRECZYŃSKI 1972) pod nazwą L. slovacicus DIECKMANN, nie widzi-
my zatem potrzeby podawania szczegółowego opisu morfologicznego tego
gatunku. Różni się on wyraźnie od pozostałych środkowoeuropejskich
przedstawicieli rodzaju budową ryjka, który jest bardzo cienki (w najcień-
szym miejscu węższy od nasady goleni) i wyraźnie dłuższy od przedplecza
(u samicy 1.5×), jego osadzeniem dokładnie w połowie wysokości głowy,
dużo cieńszymi czułkami (trzonek prawie 4×, pierwszy człon biczyka ponad
3× dłuższe od swej szerokości na szczycie), zakrzywionymi do wewnątrz
końcowymi odcinkami środkowych i tylnych goleni samca, zaokrąglonym na
szczycie i prawie symetrycznym prąciem oraz pokryciem tylnej części pokryw
z domieszką pojedynczych większych, owalnych, lekko podniesionych, ja-
snych łusek. Ubarwienie L. bischoffi jest dość zmienne, zasadniczo jasnobru-
natne, z jaśniejszym pasem na środku przedplecza i słabo wyróżniającą się,
ciemniejszą przepaską w kształcie litery V na środku pokryw - najczęściej to-
warzyszą jej drobne, ciemne plamki o zmiennej liczbie i rozmieszczeniu. Po-
wyższe różnice morfologiczne oraz odmienna fenologia (letnio-jesienna ak-
tywność imagines, w przeciwieństwie do wczesnowiosennej u pozostałych
europejskich gatunków) były podstawą utworzenia dla niego osobnego pod-
rodzaju Lignyodius przez DIECKMANN’a (1970), utrzymanego w popularnym
kluczu do oznaczania środkowoeuropejskich Curculioninae (LOHSE 1983).
Zasadność utworzenia tego podrodzaju nie została jednak potwierdzona
przez CLARK’a (1982) po rewizji wszystkich gatunków nearktycznych, jak
również później przez samego autora (DIECKMANN 1988). Synonimizacji
L. slovacicus DIECKMANN, 1970 z opisanym znacznie wcześniej L. bischoffi
(BLATCHLEY, 1916) dokonał DIECKMANN (1974).
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Gatunek ten jest szeroko rozmieszczony w północno-wschodniej części
USA, występuje również w przyległych prowincjach Kanady (Ontario, Qu-
ebec), gdzie sięga mniej wiecej do 45° szerokości geograficznej północnej
(CLARK 1980). W Europie odnaleziony został po raz pierwszy w 1960 r. na
południu Słowacji (DIECKMANN 1970), od tego czasu podano go również
z Austrii, Węgier, Mołdawii i wschodniej Ukrainy (Odesskaya oblast)
(LUCHT 1987; PODLUSSÁNY 1996; POIRAS 1991, 1998). Trudno powiedzieć
czy obecność L. bischoffi w Polsce wiązać należy z naturalnym rozprzestrze-
nianiem się z tego leżącego dużo bardziej na południe „ogniska”, czy też
mamy do czynienia z niezależnym przypadkiem zawleczenia tego ryjkowca
do naszego kraju wraz z nasionami amerykańskich jesionów. Za pierwszą
ewentualnością przemawiają potwierdzone informacje o rozwoju L. bischoffi
na rodzimym jesionie wyniosłym (POIRAS 1991).

Biologię L. bischoffi w Stanach Zjednoczonych zbadali BARGER i DAVID-
SON (1967) na podstawie hodowli laboratoryjnej z nasion jesionu amerykań-
skiego Fraxinus americana L. Samica składa jaja w sierpniu, pojedynczo do
wnętrza nasienia, poprzez uprzednio wygryziony otwór, wokół którego two-
rzy się po jakimś czasie ciemne znamię. Larwa wylęga się po 1–2 dniach i że-
ruje wewnątrz nasienia aż do wyczerpania substancji pokarmowych.
W związku ze znacznym zróżnicowaniem rozwoju nasion jesionu, poszcze-
gólne larwy ostatniego stadium bardzo różnią się wielkością, również czas
ich pozostawania wewnątrz nasienia może różnić się nawet o kilka miesięcy.
W normalnie rozwiniętych nasionach larwy pozostają przez zimę. Opuszcza-
ją je od końca marca do połowy maja, przechodząc do gleby, gdzie po pew-
nym czasie następuje przeobrażenie. Interesujące było stwierdzenie w trak-
cie hodowli, że przetrzymywanie nasion przez całą zimę w laboratorium
w temperaturze pokojowej i stałej wilgotności nie przyspiesza opuszczania
ich przez larwy L. bischoffi. Stadium poczwarki trwa średnio 12 dni, świeżo
wylęgłe chrząszcze pozostają w komorze poczwarkowej przez kolejne 3–4
dni, do czasu pełnego stwardnienia powłoki chitynowej. W warunkach labo-
ratoryjnych pierwsze imagines pojawiły się na powierzchni gleby w trzeciej
dekadzie maja. Jak stwierdzili badacze amerykańscy, w warunkach natural-
nych następuje to jednak najwcześniej w pierwszych dniach lipca i jest skore-
lowane w czasie z rozwojem nasion F. americana. Poza F. americana ryjko-
wiec ten obserwowany był w USA również na F. nigra H. MARSH i F. pennsy-
lvanica H. MARSH., jednak rozwój larw w nasionach tych gatunków nie zo-
stał jednoznacznie potwierdzony (CLARK 1980).

W Europie biologię tego ryjkowca badał w Mołdawii POIRAS (1991). We-
dług tego autora fenologia L. bischoffi jest tu podobna jak w warunkach
amerykańskich, jednak poza amerykańskimi jesionami obserwowano jego
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rozwój również na F. excelsior L., F. lanceolata BORKH., F. ornus L., i F. oxy-
carpa WILL. Również DIECKMANN (1974) podaje informację o znalezieniu
okazów na F. excelsior. Chrząszcze pojawiają się pod koniec czerwca i można
je spotkać w terenie nawet do połowy listopada, a po około miesiącu żerowa-
nia na liściach jesionów samice przystępują do składania jaj na początku
sierpnia. Składanie jaj jest znacznie rozciągnięte w czasie i może trwać do
połowy października. Podobnie zróżnicowany jest rozwój larw i około 30%
z nich pozostaje na okres zimy w nasionach, zarówno opadłych jak i pozosta-
jących na drzewie. Przeobrażenie następuje w glebie, najczęściej na głęboko-
ści 5–10 cm. Cykl życiowy może niekiedy trwać dwa lata – wg POIRAS’a
(1991) około 5% larw nie opuszczało gleby i zimowało powtórnie.

Spektrum pokarmowe L. bischoffi w Polsce pozostaje do ustalenia, a do-
tychczasowe dwa stwierdzenia nie przynoszą konkretnych wskazówek. O ile
okoliczności znalezienia L. bischoffi w Lublinie trudno powiązać z jakimś ga-
tunkiem drzewa, to w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży obok rodzimego
F. excelsior L. stwierdzono z pewnością F. penssylvanica oraz inny, nieziden-
tyfikowany dotąd gatunek jesionu (J. GUTOWSKI, inf. ustna). Właściwy
F. americana jest drzewem niezwykle rzadkim w Polsce, a jako tzw. jesion
amerykański najczęściej sadzony jest u nas właśnie F. penssylvanica
(K. ŚWIERKOSZ, inf. ustna).

L. bischoffi zaaklimatyzował się w Europie i wydaje się, że rozszerza swój
areał. Dane POIRAS’a (1991) o dochodzącym do 52% udziale nasion zasie-
dlonych przez larwy na niektórych stanowiskach w Mołdawii wskazują, że
ryjkowiec ten może niekiedy wyrządzać szkody na plantacjach nasiennych je-
sionów.

Dziękujemy Kol. Jerzemu GUTOWSKIEMU i Krzysztofowi ŚWIERKOSZO-
WI za informacje o występowaniu amerykańskich jesionów w Białowieży
i w Polsce, oraz Kol. Borysowi A. KOROTYAEVOWI i Piotrowi WĘGRZYNO-
WICZOWI za pomoc w zdobyciu niektórych cytowanych publikacji.

SUMMARY

The ash seed weevil Lignyodes bischoffi BLATCHLEY is first recorded from two localities
in Eastern Poland (Białowieża, Lublin), far northward from the known centre of its distribu-
tion in Europe (Austria, S Slovakia, Hungary, Moldova, SE Ukraine). Diagnostic characters
of the species are described, among them the very thin rostrum distinctly longer than
pronotum and based exactly in middle of head profile, slender antennae with the scape
almost 4× and the 1st funicular segment over 3× longer than wide, male meso- and
metatibiae curved inwards apically, almost symmetrical aedeagus, and the presence of
sparse, larger, oval, slightly raised whitish scales on the hind part of elytra, are stressed. The
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origin of this species in Poland is ambiguous, either it naturally spreads northward from the
southern centre where it was first observed in 1960, or it is the case of independent intro-
duction with American ash seeds. Bionomics of L. bischoffi in North America and Europe
has been briefly described by BARGER & DAVIDSON (1967) and POIRAS (1991). The latter
author reports larval development of L. bischoffi in seeds of the ash species different from
F. americana and F. penssylvanica introduced in Europe, namely F. excelsior L., F. lanceolata
BORKH., F. ornus L., and F. oxycarpa WILL. In both American and European records the
mid- to late summer appearance of adult beetles, oviposition commenced in August, larval
feeding in seeds and pupation in the soil, are confirmed.

PIŚMIENNICTWO

BARGER J. H., DAVIDSON R. H., 1967: A life history study of the ash seed weevils, Thysa-
nocnemis bischoffi BLATCHLEY and T. helvola LECONTE. Ohio J. Sci., 67: 123-127.

BLATCHLEY W. S., 1916: [W:] BLATCHLEY W. S., LENG C. W.: Rhynchophora or weevils of
north eastern America. Nature Pub. Co., Indianapolis, Ind. 682 ss.

CLARK W. C., 1980: Revision of Nearctic weevils of the genus Lignyodes DEJEAN (Coleopte-
ra: Curculionidae). Trans. Am. Entomol. Soc., 106: 273-326.

CLARK W. E., 1982: Classification of the weevil tribe Lignyodini (Coleoptera, Curculionidae,
Tychiinae), with revision of the genus Plocetes. Trans. Am. Entomol. Soc., 108: 11-151.

CMOLUCH Z., ŁĘTOWSKI J., SMARDZEWSKA Z., [1979]: Zur Kenntnis der Rüsselkäfer (Co-
leoptera, Curculionidae) Polens. II. Ann. UMCS, C, 1978, 33: 405-409.

DIECKMANN L., 1970: Die paläarktischen Lignyodes-Arten, einschließlich einer neuen Art
aus der Slowakei (Coleoptera, Curculionidae). Entomol. Nachr., 14: 97-104.

DIECKMANN L., 1974: Beitrag über mitteleuropäische Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculioni-
dae). Entomol. Nachr., 18: 65-70.

DIECKMANN L., 1988: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Curculionidae (Curculioninae:
Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). Beitr. Entomol., 38: 365-468.

LOHSE G. A., 1983: Unterfamilie Curculioninae. [W:] FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G.:
Die Käfer Mitteleuropas, Bd 11. Goecke & Evers, Krefeld: 78-110.

LUCHT W., 1987: Die Käfer Mitteleuropas. Katalog. Goecke & Evers, Krefeld. 342 ss.

PETRYSZAK B., DĄBEK P., 1997: Lignyodes uniformis DESBROCHERS, 1894 nowy dla fauny
Polski oraz inne interesujące gatunki Apionidae i Curculionidae (Coleoptera) z południo-
wej i południowo-wschodniej części kraju. Wiad. Entomol., 16 (2): 35-38.

PODLUSSÁNY A., 1996: Magyarország ormányosalkatú bogarainak fajlistája (Coleoptera:
Curculionoidea). Folia Entomol. Hung., 57: 197-225.

POIRAS A. A., 1991: Osobennosti biologii Lignyodes bischoffi (BLATCHLEY) (Coleoptera,
Curculionidae) v usloviyach Moldavii. [W:] Uspechi entomologii w SSSR: Lesnaya en-
tomologiya. Materialy X s’ezda Vsesojuznogo entomologicheskogo obszczestva, 11–15
sentyabrya 1989. Leningrad, 1990 [opublikowane w 1991]: 103-105.



48 R. GOSIK, J. ŁĘTOWSKI, T. MOKRZYCKI, M. WANAT

POIRAS A. A., 1998: Catalogue of the weevils and their host plants in the Republic of Mol-
dova. Pensoft, Sofia – Moscow. 156 ss.

SMRECZYŃSKI S., 1972: Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Klucze do
Oznaczania Owadów Polski, XIX, 98d: 1-195.

WANAT M., SZYPUŁA J., 1998: Interesujące gatunki ryjkowców (Coleoptera: Urodontidae,
Curculionidae) ze wschodniej Polski. Wiad. Entomol., 17: 85-94.



        Wiad. entomol.                 20 (1-2):  49-56                    Poznań 2001

Regionalne badania zespołów os społecznych (Hymenoptera:
Vespinae) Polski w latach 1900–2000

Regional investigations of social wasp communities (Hymenoptera:
Vespinae) in Poland during 1900–2000
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ABSTRACT: Bibliographical and personal information on the territory range of regional
investigations of Vespinae communities in Poland is listed from the last hundred years.

KEY WORDS: Hymenoptera, Vespinae, communities, Poland, regional investigations.

Badania nad osowatymi społecznymi (Vespidae) w Polsce mają już ponad
stuletnią tradycję. Pierwsze wzmianki o osach (Vespoidea) przedstawił KLUK
(1802). Była to jednak zaledwie domyślna lista 27 gatunków z kilkoma ga-
tunkami os społecznych (Vespinae) oraz z dodatkowo wyodrębnionym lecz
błędnie zaklasyfikowanym do rodzaju Tenthredo (Symphyta) szerszeniem
– Vespa crabro L. Od tego czasu badania nad osami społecznymi rozwijano
w dwóch aspektach ich faunistycznej waloryzacji. W pierwszym aspekcie re-
jestrowano tylko okazjonalne gatunki osowatych, najczęściej razem z innymi
żądłówkami lub grupami błonkówek. W drugim aspekcie ustalano całościo-
wy kompleks gatunków os (Vespoidea), albo osowatych (Vespidae), albo naj-
częściej Vespinae w ściśle określonym miejscu. O ile pierwszy z aspektów da-
wał przypadkowe informacje o wspólnym występowaniu gatunków osowa-
tych i to na obszarze słabo sprecyzowanym, o tyle w drugim aspekcie badań
rejestrowano reprezentatywną (względem częstości występowania) listę ga-
tunków na dobrze określonym miejscu, w dobrze określonym czasie. Tak
więc, okazjonalnie wykazywane gatunki przedstawiały tylko luźne i niekom-
pletne zgrupowania w obrębie swego potencjalnego kompleksu gatunków
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oraz na słabo określonym obszarze. Z kolei reprezentatywna, niejednokro-
nie niemal kompletna lista gatunków przedstawiała strukturę gatunkową
prawdziwego zespołu Vespinae na dobrze określonym obszarze. Z punktu
oceny współczesnej biocenologii, w ten sposób opracowywana struktura gru-
py gatunków o podobnych niszach ekologicznych, nosiła znamiona zespołu
konkurencyjnego (ALLE i in. 1958; DIAMOND , CASE 1958; SZUJECKI 1980).

Celem niniejszej pracy było zestawienie wszystkich miejsc badań (spro-
wadzonych do jednostkowych kwadratów UTM 10×10 km) nad zespołami
os społecznych Polski w ostatnim stuleciu. Jednakże w zestawieniu nie
uwzgledniono wszystkich tych publikacji i materiałów, które nie dawały peł-
nej informacji o strukturze zespołu Vespinae w obrębie określonego kwadra-
tu UTM. Także zrezygnowano z analizy zespołów wszystkich Vespidae, po-
nieważ należące do nich klecanki (Polistinae) były rejestrowane tylko spora-
dycznie i bardzo przypadkowo.

Pierwszy opis zespołu os społecznych w formie wykazu gatunków, spo-
śród błonkówek Krakowa i okolic, opracował WIERZEJSKI (1868). Na po-
czątku XX wieku, w Galicji, zachowując tę samą formę opisu zespołu os,
podjął badania NIEZABITOWSKI (1902). Podobne opisy kontynuowali
MEYER (1919) na obrzarze Wielkopolski i Kujaw oraz SZULCZEWSKI (1950)
w Wielkopolskim Parku Narodowym.

W latach 50-tych i później rozwinięto regionalne badania nad zespołami
os społecznych wzbogacając lokalne wykazy gatunków o ich względną lub
bezwzględną miarę ilościowego udziału (w okresie szczytu aktywności i przy-
najmniej dla jednego sezonu wegetacyjnego). Charakteryzowały się tym ba-
dania zespołów Vespinae Karkonoszy Zachodnich (PAWLIKOWSKI 1993) z re-
gionu dolnośląskiego, Ziemi Chełmińskiej (PAWLIKOWSKI 1990) i Torunia
(PAWLIKOWSKI, OSMAŃSKI, 1998) z regionu kujawsko-pomorskiego, regio-
nu łódzkiego (KOWALCZYK 1988, 1991a, 1996), Małopolski (CELARY 1998;
ECK, DYLEWSKA 1998; PAWLIKOWSKI 1997), Mazowsza (DOMAGAŁA-LIPIŃ-
SKA 1961; SKIBIŃSKA 1978, 1981, 1982, 1987, 1989, 1989a; STĘPKOWSKA-BA-
RAŃSKA 1963), Podlasia (KOWALCZYK 1991), Pomorza (PAWLIKOWSKI,
BARCZAK 1986), Warmi i Mazur (ROMANIUK 1996) oraz Wielkopolski (BA-
NASZAK 1977; WÓJTOWSKI i in. 1979). Ponadto w tym też okresie rozpoczę-
to intensywne, najczęściej wieloletnie, badania struktury zespołów Vespinae
(odłowy latem i wczesną jesienią w pełni rozwoju rodzin) dla innych, nieba-
danych dotąd, charakterystycznych obszarów w regionach Polski Północnej
(PAWLIKOWSKI i in., w przygotowaniu).

Terytorialny zakres wszystkich regionalnych badań nad zespołami os spo-
łecznych w ciągu XX wieku zestawiono w tabeli (Tab. I). Za reprezentatyw-
ne powierzchnie w obrębie administracyjnych regionów (= województw), na
których opisywano zespoły Vespinae przyjęto tylko jednostkowe kwadraty
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systemu UTM. W zestawnieniu nie uwzględniono badań fragmentarycznych,
co do lokalnego potencjalnego składu gatunkowego zespołu os społecznych
oraz badań wybiórczych, w odniesieniu tylko do pewnych gatunków os.
Z wykazu (Tab. I), jak również z rozmieszczenia badanych powierzchni na
mapie (Ryc.) wynika, że dobrze zbadano zespoły Vespinae jedynie dla obsza-
rów Małopolski oraz dla regionu kujawsko-pomorskiego i to jedynie
w pierwszej połowie XX wieku, oraz dla Mazowsza w drugiej połowie XX
wieku. W okresie od 1950 do 2000 roku zespoły os większości regionów roz-
poznano słabo lub bardzo słabo, a w regionach lubuskim, lubelskim i opol-
skim w ogóle nie podjęto takich badań. Tak więc w kontekscie 100 lat badań
nad osami społecznymi Polski można stwierdzić, że struktura ich zespołów
została zbadana tylko na niewielkim obszarze. Pomimo tego, w drugiej poło-
wie stulecia zbadano zespoły z obszaru dwukrotnie większego niż w pierw-
szej połowie.

Województwo Kwadraty UTM Lata Materiał
Province UTM squares Years Source

1 2 3 4

Dolnośląskie   [DO] WS32, WS33, WS42, 1989, 1994 PAWLIKOWSKI (1993);
WS43, WS52 PAWLIKOWSKI leg.

Kujawsko- CD03, CD09, CD16, 1917–1919 MEYER (1919)
     -Pomorskie  [KP] XU65, XU66, XU68,

XU75, XU77, XU78,
XU79, XU84, XU99

CD13, CD37, CD38, 1979–1998 PAWLIKOWSKI (1990);
CD47, CD48, CE21, PAWLIKOWSKI, OSMAŃSKI

CE13 (1998); BARCZAK leg.;
MORGAŚ leg.; PAWLIKOW-
SKI leg.

Lubelskie        [LU]             –         –                     –

Lubuskie         [LB]             –         –                     –

Łódzkie          [LO] DC15, DC27 1931–1932 DROGOSZEWSKI (1932)

CC93, CC94, 1975–1989, KOWALCZYK (1988,
DC14, DC23, 1996 1991a, 1996)
DC24

Tab. I. Zakres obszaru badań regionalnych nad zespołami os społecznych (Vespinae) Polski
w latach 1900–2000.

Territory range of regional investigations on Vespinae communities in Poland during
1900–2000.
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1 2 3 4

Mołopolskie   [MP] CA92, CV99, DA05, 1900–1902 NIEZABITOWSKI (1902)
DA14, DA16, DA24,
DA25, DA30, DA32,
DA34, DA35, DA43,
DA44, DA53, DA80,
DV15, DV18, DV25,
DV35, DV39, DV57,
DV78, DV86, DV98

CV99, DA16, DA83, 1962–1997 CELARY (1998); ECK, DY-
DV15, DV25, DV26, LEWSKA (1998); PAWLI-
DV35  KOWSKI (1997)

Mazowieckie  [MA] DD40, DD80, DD90, 1954–1986 DOMAGAŁA-LIPIŃSKA

DC66, DC78, DC84, (1961); SKIBIŃSKA (1978,
DC86, DC87, DC89, 1981, 1982, 1987, 1989,
DC98, DC99, EC07, 1989a); STĘPKOWSKA-BA-
EC08, EC09, EC17, RAŃSKA (1963)
EC18, ED00, ED20

Opolskie          [OP]                –         –                     –

Podkarpackie   [PK] EA68, EA74, FA26 1900–1902 NIEZABITOWSKI (1902)

Podlaskie          [PL] FE57, FE66 1977 KOWALCZYK (1991)

Pomorskie        [PO] XA36, XV57 1980, PAWLIKOWSKI, BARCZAK

1986–1992 (1986); PAWLIKOWSKI leg.

Śląskie               [SL] CA16 1900–1902 NIEZABITOWSKI (1902)

Świętokrzyskie [SW] DA89, EB33, EA07 1932, 1942 DROGOSZEWSKI (1932);
ECK, DYLEWSKA (1998)

DB93, DB94, EB03, 1982–1985 KOWALCZYK (1990)
EB04

Warmińsko- DE36, DE55, DE65, 1990–1995 ROMANIUK (1996)
     -Mazurskie [WA] DE74

EE69, EE79, EF70 1990–1997 PAWLIKOWSKI et MACIE-
JEWSKI leg.

Wielkopolskie [WP] XU53, XU82, XU86, 1919, MEYER (1919);
XT29 1933–1939 SZULCZEWSKI (1950)

XU11, XT29, XT39 1975–1977 BANASZAK (1977); WÓJ-
TOWSKI i in. (1979)

Zachodniopomor- WA82, WA83, WA93 1991–1995 PAWLIKOWSKI leg.
                    skie  [ZP]
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W tych regionach, gdzie w sumie zbadano Vespinae na większym obszarze,
jak w kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, warmiń-
sko-mazurskim czy wielkopolskim, wykazywano wszystkie, bądź niemal
wszystkie polskie gatunki os społecznych (Tab. II). Najmniej często wykazywa-
no jedynie gatunki kleptopasożytnicze (Dolichovespula adulteriana (BUY.),
Dolichovespula omissa (BISCH.) i Vespula austriaca (PZ.)) oraz Dolichove-
spula norwegica (F.) – gatunek preferujący obszary górskie. Równocześnie w
obrębie najlepiej zbadanych regionów (w małopolskim i mazowieckim)
stwierdzono bardzo stały udział wszystkich gatunków os w strukturze ich ze-
społów, i to w odniesieniu do całego zakresu czasu waloryzacji.

Ryc. Miejsca badań zespołów os społecznych Polski w latach 1900–2000.

Fig. Study areas of Vespinae communities in Poland during 1900–2000.
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Tab. II. Badania regionalne nad zespołami Vespinae Polski w latach 1900–2000*: struktura gatunkowa zespołów.

Regional investigations on Vespinae communities in Poland during 1900–2000*: species structure of communities.

Gatunek Województwo – Province**

Species  DO   KP  LU  LB  LO  MP   MA  OP  PK  PL  PO   SL  SW  WA  WP ZP

Vespa crabro L.  2   3  –  –  3  3   2  –  1  2  2   +  3  2  3 2

Dolichovespula adulteriana (BUY)  ?   +  –  –  ?  2   2  –  ?  ?  ?   ?  +  +  ? ?

Dolichovespula media (RET.)  –   3  –  –  3  3   2  –  –  2  2   –  2  2  2 2

Dolichovespula norwegica (F.)  2   +  –  –  2  3   2  –  –  –  –   –  2  +  – -

Dolichovespula omissa (BISCH.)  ?   ?  –  –  ?  ?   2  –  –  –  ?   ?  2  2  ? ?

Dolichovespula saxonica (F.)  2   3  –  –  2  3   2  –  +  2  2   +  3  2  2 2

Dolichovespula sylvestris (SCOP.)  2   3  –  –  2  3   2  –  –  –  2   +  3  2  3 2

Vespula austriaca (PZ.)  +   ?  –  –  2  3   2  –  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ? ?

Vespula germanica (F.)  2   3  –  –  3  3   2  –  1  +  2   +  3  2  3 2

Vespula rufa (L.)  2   3  –  –  2  3   2  –  1  2  2   1  3  2  2 2

Vespula vulgaris (L.) 2   3  – –  3  3   2  –  +  +  2   1  3  2  3 2

*) lata – years: 1900–1950 = 1, 1951–2000 = 2, 1900–2000 = 3
**) oznaczenia jak w Tab. I – explanations as in Tab. I

? = kleptopasożyt, udział prawdopodobny – cleptoparasite, probable participation
  + = potencjalnie obecny według innych materiałów (dla stanowisk UTM) – potentially present according to others materials (for

UTM localities)
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SUMMARY

Social wasp communities were well investigated in the Małopolska and Kujawy-Pomorze
regions during 1900–1950 and in the Mazowsze region during 1951–2000. All the remaining
regions were explored poorly and very poorly, but in the Lubuskie, Lubelskie and Opolskie
regions there were not any Vespinae community investigations.
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Parazytoidy mszyc (Hymenoptera: Aphidiidae) Polski centralnej
i południowej *

Aphid parasitoids (Hymenoptera: Aphidiidae) of Central
and Southern Poland

STANISŁAW K. WIĄCKOWSKI, IRENA WIĄCKOWSKA, KRZYSZTOF WERSTAK,
JOANNA ŚLUSARCZYK

Akademia Świętokrzyska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska,
25-406 Kielce, ul. Konopnickiej 15

ABSTRACT: The aim of the study was to recognize species composition of aphid
parasitoids appearing in different ecosystems: on industrial crops, and ornamental orchard
and forest trees, and to find their relation to the host aphids.

KEY WORDS: Hymenoptera, Aphididae, aphids, aphid parasitoids, industrial crops, orna-
mental, orchard and forest trees.

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska prowadzi badania nad wrogami
naturalnymi mszyc od 20 lat. (ŚLUSARCZYK 1994a, 1994b; WERSTAK, WIĄC-
KOWSKI 1998; WIĄCKOWSKI 1962, 1996, 1997; WIĄCKOWSKI, WIĄCKOWSKA
1961, 1996, 2000; WIĄCKOWSKI, WIĄCKOWSKA, MĘŻYK 1997, 2000; WIĄC-
KOWSKI, WIĄCKOWSKA, WERSTAK 2000).

Badania prowadzono w różnych rejonach Polski centralnej i południowej
na 128 gatunkach drzew, krzewów i roślin zielnych. Ogółem wyhodowano 60
gatunków pasożytniczych błonkówek ze 113 gatunków mszyc.

Wyhodowane parazytoidy należały do 11 rodzajów: Aclitus FÖRSTER,
Aphidius NEES, Areopraon MACKAUER, Diaeretiella STARY, Dyscritulus
HINCKS, Ephedrus HALIDAY, Lysiphlebus FÖRSTER, Monoctonus HALIDAY,
Pauesia QUILIS M. P., Praon HALIDAY, Trioxys HALIDAY.

*Druk pracy w 10% sfinansowany przez Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska, Akademii
Świętokrzyskiej w Kielcach.
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Tab. I. Mszycarzowate (Hymenoptera: Aphidiidae) Polski centralnej i południowej oraz ga-
tunki pasożytowanych przez nie mszyc.

Aphidiids (Hymenoptera: Aphidiidae) of Central and Southern Poland and their
aphid host species.

Lp. gatunek parazytoida gatunki pasożytowanych mszyc
parasitoid species aphid host species

1 2 3

1 Aclitus obscuripennis (FÖRST.) Tuberculatus annulatus (T.)
Thelaxes dryophila (SCHR.)
Tuberculatus neglectus (T.)

2 Aphidius aulacorthi STARY Aphis spiraephaga MÜLLER
3 Aphidius absinthii (MARSH.) Macrosiphoniella absinthii (L.)

Macrosiphoniella millefolii (DEG.)

4 Aphidius aquilus MACK. Aphis pomi DeG.
Calaphis flava MORDV.
Cavariella aegopodii (SCOP.)

5 Aphidius avenae (HAL.) Sitobion avenae (FABR.)

6 Aphidius cingulatus RUTHE Acyrthosiphon pisum (HARR.)

7 Aphidius ervi (HAL.) Aphis schneideri (BORN.)
Macrosiphum rosae (L.)
Acyrthosiphon caraganae (CHOLODKOVSKY)
Acyrthosiphon pisum (HARR.)
Megoura viciae (BUCKT.)
Microlophium carnosum (BUCKT.)
Aphis urticata GMELIN
Sitobion fragariae (WALK.)
Aphis spiraephaga MÜLLER

Therioaphis luteola (BORN.)
Therioaphis trifolii (MONELL)
Aphis craccae (L.)
Aphis fabae SCOP.
Aphis craccivora KOCH

Aphis coronillae FERRARI

8 Aphidius funebris MACK. Capitophorus carduinus (WALK.)
Uroleucon aeneum (HRL)

9 Aphidius hieraciorum STARY Cryptomyzus ribis (L.)
Aphis triglochinis THEOB.
Nasonovia ribisnigri (MOSL.)
Aphis schneideri (BORN.)
Trama troglodytes von HEYDEN
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1 2 3

10 Aphidius hortensis (MARSH.) Liosomaphis berberidis (KALT.)
Macrosiphum stelariae THEOB.

11 Aphidius lonicerae (MARSH.) Macrosiphum funestum (MACCHIATI)
Aphis idaei VAN DER GOT
Aphis ruborum (BORN.)
Amphorora rubi (KALT.)

12 Aphidius matricariae (HAL.) Aphis fabae SCOP.
Capitophorus carduinus (WALK.)
Myzus cerasi (FABR.)

13 Aphidius megourae STARY Megoura viciae BUCKT.
Aphis fabae SCOP.
Aphis craccivora KOCH.
Acyrthosiphon pisum (HARR.)

14 Aphidius pascuorum (MARSH.) Sitobion avenae (FABR.)
Aphis spiraephaga MÜLLER
Capitophorus carduinus (WALK.)

15 Aphidius picipes (NEES) Macrosiphum stellariae THEOB.
Myzus persicae (SULZ.)

16 Aphidius ribis (HAL.) Nasonovia ribisnigri (MOSL.)
Hyperomyzus lactucae (L.)
Aphis grossulariae KALT.
Aphis schneideri (BORN.)
Cryptomyzus ribis (L.)
Aphis anthemidis (BORN.)
Aphis vandergooti (BORN.)
Trama troglodytes  VON HEYDEN

17 Aphidius rosae (HAL.) Macrosiphum rosae (L.)
Brachycaudus cardui (L.)
Brachycaudus helichrysi (KALT.)
Drepanosiphum platanoidis (SCH.)
Drepanosiphum aceris KOCH.
Chaetosiphon terarhodum (WALK.)

18 Aphidius salicis (HAL.) Aphis lambersi (BORN.)
Aphis fabae SCOP.
Cavariella archangelicae (SCOP.)
Semiaphis dauci (FABR.)
Cavariella aegopodii (SCOP.)
Dysaphis crataegi (KALT.)
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19 Aphidius setiger MACK. Myzocallis carpini (KOCH.)
Periphyllus aceris (L.)
Periphyllus testudinaceus (FERNIE)
Aphis fabae SCOP.
Periphyllus acericola (WALK.)

20 Aphidius sonchi (MARSH.) Cryptomyzus ribis (L.)
Hyperomyzus lactucae (L.)

21 Aphidius urticae HAL. Acyrtosiphon caraganae (CHOLODKOVSKY)
Acyrthosiphon pisum (HARR.)
Aphis fabae SCOP.

22 Areopraon lepelleyi (WATERSON) Mindarus abietinus KOCH.

23 Diaeretiella rapae (M’INTOSH) Brevicoryne brassicae (L.)
Dysaphis tulipae (BOYER DE FONSCOLOMBE)
Myzus persicae (SULZ.)

24 Dyscritulus planiceps (MARSH.) Drepanosiphum platanoidis (SCHRK.)
Periphyllus testudinaceus (FERNIE)
Periphyllus aceris (L.)

25 Ephedrus lacertosus (HAL.) Rhopalosiphum padi (L.)
Tetraneura ulmi (L.)
Cinara juniperi (DEG.)
Cinara mordwilkoi (PASEK)
Macrosiphum rosae (L.)

26 Ephedrus minor STELFOX Macrosiphum rosae (L.)

27 Ephedrus persicae (FRAGOTT.) Aphis schneideri (BÖRN.)
Hyperomyzus lactucae (L.)
Hyadaphis foeniculi (PASSERINI)
Dysaphis crataegi (KALT.)
Aphis pomi DEG.
Hyalopterus pruni (GEOFF.)

28 Ephedrus plagiator (NEES) Sitobion avenae (FABR.)
Aphis nasturtii KALT.
Aphis fabae SCOP.
Metopolophium dirhodum (WALK.)
Dysaphis crataegi (KALT.)
Macrosiphum rosae (L.)
Dysaphis sorbi (KALT.)
Hyperomyzus lactucae (L.)
Myzus cerasi (FABR.)
Aphis spiraephaga (MÜLLER)
Cryptomyzus galeopsidis (KALT.)
Myzocallis coryli (GOEZE.)
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29 Lysiphlebus ambiguus (HAL.) Aphis farinosa GMEL.
Aphis schneideri (BORN.)

30 Lysiphlebus fabarum (FORST.) Aphis acetosae L.
Aphis fabae SCOP.
Cryptomyzus galeopsidis (KALT.)
Brachycaudus cardui (L.)
Trama troglodytes VON HEYDEN
Aphis pomi DEG.
Hyalopterus pruni (GEOFF.)
Aphis schneideri (BORN.)
Myzus ligustri (MOSLEY)
Hyperomyzus lactucae (L.)
Aphis grossulariae KALT.
Aphis sambuci L.
Drepanosiphum platanoidis (SCHRK.)
Rhopalosiphum padi (L.)
Periphyllus aceris (L.)
Chaitophorus salijaponicus ESSIG et KUWWANA

Acyrthosiphon ignotum MORDV.
Cryptomyzus ribis (L.)
Macrosiphoniella subterranea (KOCH)
Aphis craccae (L.)
Capitophorus carduinus (WALKER)
Liosomaphis berberidis (KALT.)
Ovatus crataegarius (WALKER)
Ovatus insitus (WALK.)
Aphis craccivora KOCH.
Capitophorus elaegni DEL GUERICO

Aphis sedi KALT.
Aphis nasturtii KALT.
Aphis rumicis L.

31 Lysiphlebus fritzmulleri MACK. Dysaphis apiifolia (THEOBALD)

32 Lysiphlebus salicaphis (FITCH.) Chaitophorus populeti (PANZ.)
Cryptomyzus ribis (L.)
Aphis farinosa GMEL.

33 Monoctonus pseudoplatani (MARSH.) Drepanosiphum platanoidis (SCHRK.)

34 Pauesia abietis (MARSH.) Aphis cracivora KOCH.

35 Pauesia cupressobi (STARY) Cinara juniperi (DEG.)

36 Pauesia infulata (HAL.) Cinara pectinatae (NORDL.)
Cinara pinea (MORDV.)
Schizolachnus pineti (FABR.)
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37 Pauesia juniperorum (STARY) Cinara juniperi (DEG.)

38 Pauesia laricis (HAL.) Schizolachnus pineti (FABR.)

39 Pauesia pini (HAL.) Cinara cuneomaculata (DEL G.)
Cinara kochiana (BORN.)
Cinara laricis (HTG.)
Cinara pini (L.)

40 Pauesia silvestris STARY Cinara pinea (MORDV.)

41 Pauesia unilachni (GAH.) Eulachnus agilis (KALT.)
Mindarus abietinus KOCH.
Schizolachnus pineti (FABR.)
Cinara pinea (MORDV.)

42 Praon abjectum (HAL) Aphis sambuci L.
Brachycaudus cardui (L.)
Hyalopterus pruni (GEOFF.)
Myzus persicae (SULZ.)
Aphis fabae SCOP.
Sitobion avenae (FABR.)
Smynthurodes betae WESTW.
Nasonovia ribisnigri (MOSL.)
Liosomaphis berberidis (KALT.)
Macrosiphum stellariae THEOB.
Aphis nasturtii KALT.
Aphis farinosa GMEL.
Megoura viciae BCKT.

43 Praon absinthii (BIGNELL) Macrosiphoniella absinthii (L.)

44 Praon bicolor HAL. Eulachnus agilis (KALT.)
Semiaphis dauci (FABR.)
Schizolachnus pineti (FABR.)

45 Praon dorsale (HAL.) Acyrthosiphon pisum (HARR.)

46 Praon exoletum (NEES) Macrosiphum stellariae THEOB.

47 Praon flavinode (HAL.) Eucallipterus tiliae (L.)
Tuberculatus annulatus HTG.
Myzocallis coryli (GOEZE)
Panaphis juglandis (GOEZE.)
Euceraphis punctipennis (ZETT.)

48 Praon pubescens STARY Metopolophium dirhodum (WALK.)

49 Praon rosaecola STARY Chaetosiphon terarhodum (WALK.)
Aphis fabae SCOP.
Macrosiphum rosae (L.)
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50 Praon volucre (HAL.) Eulachnus agilis (KALT.)
Acyrthosiphon pisum (HARR.)
Acyrthosiphon caraganae (CHOLODOKOVSKY)
Myzus persicae (SULZ.)
Hyperomyzus lactucae (L.)
Chromaphis juglandicola (KALT.)
Myzocallis coryli (GOEZE)
Nasonovia ribisnigri (MOSL.)
Macrosiphum rosae (L.)
Megoura viciae BUCK.
Sitobion fragariae (WALK.)
Metopolophium dirhodum (WALK.)
Sitobion avenae (FABR.)
Rhopalosiphum padi (L.)
Cinara pinea (MORDV.)
Dysaphis plantaginea (PASS.)
Euceraphis punctipennis (ZETT.)
Myzus cerasi (FABR.)
Schizolachnus pineti (FABR.)
Brachycaudus cardui (L.)
Hyalopterus pruni (GEOFF.)

51 Trioxys acalephae (MARSH.) Aphis craccivora KOCH.
Aphis fabae SCOP.

52 Trioxys angelicae (HAL.) Hyperomyzus lactucae (L.)
Aphis pomi DEG.
Myzus persicae (SULZ.)
Aphis sambuci L.
Cryptomyzus ribis (L.)
Aphis farinosa GMELIN

Brachycaudus prunicola (KALT.)
Aphis fabae SCOP.
Dysaphis crataegi (KALT.)
Brachycaudus cardui (L.)
Dysaphis sorbi (KALT.)
Brachycaudus helihrysi (KALT.)

53 Trioxys brevicornis HAL. Cavariella aegopodii (SCOP.)
Semiaphis dauci (FABR.)

54 Trioxys centaureae (HAL.) Macrosiphoniella artemisiae (B.D.F.)

55 Trioxys cirsi (CURTIS) Drepanosiphum platanoidis (SCHRK.)
Aphis fabae SCOP.
Aphis nasturti KALT.
Rhopalomyzus lonicerae (SIEB.)
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56 Trioxys falcatus (MACK.) Drepanosiphum platanoidis (SCHR.)
Periphyllus testudinaceus (FERNIE)

57 Trioxys genistae (MACK.) Rhopalomyzus lonicerae (SIEB.)

58 Trioxys hortorum STARY Tinocallis platani (KALT.)

59 Trioxys pallidus (HAL.) Eucallipterus tiliae (L.)
Tuberculatus annulatus HTG.
Panaphis juglandis (GOEZE)

60 Trioxys parauctus (STARY) Cinara juniperi (DEG.)

Najliczniej reprezentowanym był rodzaj Aphidius, reprezentowany przez
20 gatunków wyhodowanych parazytoidów, mniej liczne w gatunki były ro-
dzaje: Trioxys (10), Praon (9), Pauesia (8), Ephedrus (4) i Lysiphlebus (4).
Z pozostałych rodzajów parazytoidów wyhodowano po jednym gatunku.

Przy oznaczaniu mszycarzowatych posługiwano się kluczem STARY’ego
(1966) i TOBIAS’a (1986). Nazwy gatunkowe mszyc zaczerpnięto z katalogu
światowych Aphidiidae (REMAUDIERE G., REMAUDIERE M. 1997).

SUMMARY

The studies on the parasitoids have been conducted at the Chair of Ecology and Environ-
ment Protection for 20 years. The investigations included 128 plant species in different lo-
calities of Central and Southern Poland. A total of 60 parasitoids from 113 aphid species
were collected. The parasitoids reared belong to 10 genera: Aclitus, Aphidius, Diaretiella,
Dyscritulus, Ephedrus, Lysiphlebus, Monoctonus, Pauesia, Praon and Trioxys. The most com-
mon was the genus Aphidius represented by 20 species.
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Owady jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce *

Insects as a source of inspiration in art and culture

JERZY WIŚNIEWSKI

Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego AR w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

ABSTRACT: Diversity of insect form and colour is enormous. For this reason, in art, litera-
ture and music there are many examples of works of outstanding authors who were fasci-
nated and inspired by insects of various taxa. Also in ornamental arts and the so called
„mass art” insect motives are not rare.

KEY WORDS: Insect, inspiration, art, culture.

Po cholerę toto żyje?
Trudno powiedzieć, czy ma szyję,
a bez szyi komu się przyda?
Pachnie toto jak dno beczki,
jakieś nóżki, jakieś kropeczki –
ohyda.

Konstanty Ildefons GAŁCZYŃSKI
„Satyra na bożą krówkę” (fragment)

Owady pospolicie występują na kuli ziemskiej; ich kształt, kolor, rozwój,
a także znaczenie fascynowały od najdawniejszych czasów nie tylko przyrod-
ników, ale także filozofów, artystów, muzyków, pisarzy... Piękno owadów,
zwłaszcza ulubionej grupy systematycznej znają doskonale zarówno entomo-
logowie profesjonalni jak i amatorzy.

W starożytnym Egipcie poświętnik czczony (Scarabaeus sacer  L.) był
utożsamiany z bogiem wschodzącego słońca imieniem Chepri. Na jego cześć
stawiano pomniki (Ryc. 1), a amulety miały chronić przed złymi mocami. Do
mitologii greckiej nawiązuje także nazewnictwo owadów. Apollo, syn Dzeu-
sa i Latony opiekował się muzami. Córki Dzeusa i Mnemozyny (bogini pa-

* Druk pracy w 75% sfinansowany przez Katedrę Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodnicze-
go AR w Poznaniu.
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mięci) zamieszkiwały pasmo górskie zwane Parnasem. Te fakty wykorzystali
Latreille i Linneusz opisując rodzaj i gatunki Parnasius apollo  L. i P. mnemo-
zyna L. Innym przykładem może być rodzaj Goliathus, a także gatunki satur-
ni, hercules.

W literaturze chrześcijańskiej pierwszych stuleci pszczoła symbolizowała
dziewictwo i mądrość, mrówka przezornego robotnika, skarabeusz grzeszni-
ka, mucha szatana, a motyl zmartwychwstanie i nieśmiertelność, a także
próżność i znikomość. Wyznawcy Hari Krishna wierzą w reinkarnację. We-
dług Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada żywa istota ewolu-
uje przez 8,4 mln gatunków życia i osiąga formę ludzką, która daje szansę
wyrwania się z cyklicznych narodzin i śmierci. Gdy człowiek za życia nie osią-
gnie wymaganych kwalifikacji, po śmierci otrzymuje następne ciało material-
ne; zakładając, że większość zwierząt stanowią stawonogi, szansa bycia owa-
dem w następnym wcieleniu jest bardzo prawdopodobna (WIŚNIEWSKI
1995). W wierzeniach ludowych świetliki są duchami przodków, a ćmy złymi
mocami.

W detalach architektonicznych dopatrzeć się można także inspirującego
wpływu owadów. Sterczyny dachu Katedry w Mediolanie zdobią wyrzeźbio-
ne w piaskowcu liście dębu z galasówkami Diplolepis quercus-folii L., a fron-
ton tej katedry płaskorzeźby stylizowanych szarańczaków. Na ambonie
w Katedrze w Oliwie znajduje się kartusz przedstawiający św. Bernarda z
Clairvaux jako pszczelarza (Ryc. 2). Wnętrza budynków projektowanych
przez austriackiego malarza i grafika Friedensreicha Hundertwassera, właśc.
Friedricha Storvassera (ur. 1928) zdobią mozaiki i ornamenty, m.in. w posta-
ci motyli (Ryc. 3).

Z rzeźb i pokrewnych form plastycznych należy wymienić znaną instalację
przypominającą owada z grupy szarańczaków (Ryc. 4). Władysław Hasior
(1928–1999) wykonał ją m.in. z wideł dwuzębnych (czułki, druga i trzecia
para nóg), rąk lalki (pierwsza para nóg) oraz noża kuchennego (odwłok).
Szwed Eric Grate (1896–1983) jest autorem nieco ironicznej rzeźby w brązie
„Porwanie kobiety sposobem entomologicznym”. Na międzynarodowej wy-
stawie „Fauna” w warszawskiej Zachęcie w 1999 roku, entomologa mogły
zainteresować eksponaty, w których owady były nie tylko źródłem inspiracji,
ale zarazem tworzywem. Dla przykładu prawie metrowej wysokości krzyż
pokryty grubą warstwą utworzoną z tysięcy połamanych egzotycznych
chrząszczy z rodziny kózkowatych to praca Jana Fabre – „Święty żuk”. Nato-
miast „Muchy” Włodzimierza Pawlaka to prostokątna powierzchnia podzie-
lona listewkami na 30 kwadratowych pól. W jednym z nich na wybrudzonym
styropianie rozgnieciono w znacznej ilości kleju około 20 większych much.
Pod nimi umieszczono wyblakłe, niestarannie wycięte etykiety różnej wiel-
kości z napisami: Robotnik, Milicjant specjalny, Tajniak tajniaków, Sługa
ludu (minister), Dostojnik, Nawiedzony, Naukowiec, Złodziej, Obibok itd.
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Ryc. 1. Św. Skarabeusz – pomnik w Karnaku, Egipt (Fot. J. WIŚNIEWSKI)

Ryc. 2. Kartusz ze sceną z życia św. Bernarda z Clairvaux na ambonie Katedry w Oliwie
(Fot. J. WIŚNIEWSKI)
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Ryc. 3.Motyl – ornament na ścianie zajazdu projektowanego przez F. Hundertwassera
w Bad Fischau k. Wien Neustadt (Fot. J. WIŚNIEWSKI)

Ryc. 4.W. Hasior – Owad; instalacja. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (Fot. J. WIŚNIEW-
SKI)
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W plenerze rzadziej eksponowana jest rzeźba tematycznie związana z owa-
dami. Ładnie wkomponowana w zieleń parku jest instalacja w formie ważek
(Ryc. 5). Wśród zabudowy miejskiej eksponowane są pszczoły na fontannie
w Rzymie w dzielnicy Barberini, a także na pomniku w Kielcach.

Scena naskalna sprzed tysięcy lat ilustruje wybieranie miodu dzikim psz-
czołom (Ryc. 6). W malarstwie europejskim na uwagę zasługują rysunki
ważki i chrząszcza z rodziny Cerambycidae Leonarda da Vinci (1452–1519).
Bardzo dobrze znany jest obraz Albrechta Dürera (1471–1528) „Jelonek ro-
gacz”, który w późniejszym okresie stał się źródłem inspiracji dla wielu twór-
ców. W cyklu „Święta Rodzina i Madonna z dzieciątkiem” na uwagę zasłu-
guje miedzioryt nazwany „Madonna z szarańczą” (Ryc. 7) na którym w sa-
mym dolnym prawym rogu Dürer przedstawił małą sylwetkę szarańczy [?],

Ryc. 5. K. Sita – Owady bzykające; technika własna. Park Sztuki w Baranowie pod Pozna-
niem (Fot. J. WIŚNIEWSKI)
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z siatkowatymi skrzydłami skierowanymi do góry i nitkowatymi czułkami za-
kończonymi buławkami. Jan van Kessel (1626–1679) na obrazie „Owady
i owoce” przedstawił motyla, chrząszcze, pluskwiaka, błonkówki i jętkę
w otoczeniu żółtych porzeczek. Pasieki wsród pól i lasów malował Rosjanin
Ivan Szyszkin (1832–1898). W bardzo kontrowersyjnych obrazach o równie
kontrowersyjnych tytułach hiszpańskiego malarza Salvadore Dalego (1904–
1989) pojawiają się mrówki („Częściowe złudzenie zmysłów. Sześć objawień
Lenina na fortepianie”, „Trwałość pamięci”, „Sen”), pszczoły („Sen spowo-
dowany lotem pszczoły wokół owocu granatu, na jedną sekundę przed prze-
budzeniem”), pasikoniki („Wielki masturbator”, „Żałobna gra”).

Z polskich malarzy wymienimy m.in. obraz Elwiro Andriollego (1836–
1893) „W pasiece” (Ryc. 8), Leona Wyczółkowskiego (1852–1936) usychają-
ce drzewa leśne, zapewne uszkodzone przez tzw. „szkodniki wtórne”. Józef
Mehoffer (1869–1946) na obrazie „Dziwny ogród” przedstawił na pierwszym
planie u góry dużą ważkę.

Dawniej możliwości fotografii artystycznej owadów były znacznie ograni-
czone z powodu niskiej czułości materiałów, a także braku dobrego sprzętu
do makrofotografii. Dlatego pojawiały się niejednokrotnie fotogramy mar-
twych owadów (także fatalnie spreparowanych) w ich mniej lub bardziej na-

Ryc. 6.Scena wybierania miodu na ścianie jaskini w Hiszpanii (BODENHEIMER 1929)
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turalnym środowisku. Rozwój technik fotograficznych sprawił, że obecnie
zdjęcia fascynują nie tylko pięknem, kompozycją i kolorem, ale także zatrzy-
maniem w kadrze wręcz nieprawdopodobnych scen z życia owadów. Plejada
zagranicznych i polskich artystów fotografików z tego zakresu jest tak znacz-
na, że trudno wymienić choćby kilka najbardziej znanych nazwisk.

Ryc. 7. A. Dürer - Madonna z szarańczą (KURTH 1928)
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Filmy fabularne produkowane w ostatnich latach należą przede wszyst-
kim do thrillerów i horrorów. Na ekranie strach i trwogę sieją błyskawicznie
rozwijające się na skutek niekontrolowanych eksperymentów genetycznych
lub katastrof ekologicznych nadmiernie rozmnożone, niekiedy gigantyczne
owady. Oto kilka przykładów:

Ryc. 8.E. Andriolli – W pasiece (ZIARNO 1911)
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– amerykański triller „Władza gigantycznych mrówek” został zrealizowany
w 1976 roku przez Berta I. Gordona; w rolach głównych wystąpili Joan
Collins i Robert Lansing. Na wyspie marzeń, którą zwiedza grupa poten-
cjalnych nabywców działek budowlanych, na skutek skażenia odpadami ra-
dioaktywnymi rozmnożyły się olbrzymie mrówki, siejące przerażenie i spu-
stoszenie.

– „Śmiertelny rój”, to amerykański film katastroficzny wyprodukowany
w 1977 r. W rolach głównych wystąpili: Michael Caine, Kartharine Ross,
Richard Widmark i Richard Chamberlain. Olbrzymi rój agresywnych psz-
czół napada na milionowe miasto Houston, powodując chaos, zgrozę
i śmierć. Przy pomocy wojska, renomowany naukowiec zatrzymuje śmier-
telny rój owadów.

– „Atak zabójczych pszczół” to film amerykański zrealizowany w 1994 roku.
W rolach głównych wystąpili Robert Hays i Nancy Stafford.

Z seriali animowanych wyjątkową popularność zyskała „Pszczółka Maja”,
która wraz z trutniem Guciem stanowi nierozłączną parę, szukającą przygód
wśród innych stawonogów. Z filmów pełnometrażowych należy bezwzględ-
nie wymienić dwa następujące: „Mrówka Z” – animowany film amerykański
z 1998 roku, w reżyserii Erica Donnella. Akacja toczy się w świecie mrówek
z nowojorskiego central Parku. Główny bohater o imieniu Z-4195 marzy
o miłości do córki samej królowej. Głosy bohaterom użyczyli m.in. Woody
Allen, Sharon Stone, Sylevester Stallone. „Dawno temu w trawie” to baśnio-
wa amerykańska komedia z 1998 roku w reżyserii Johna Lassetera. Jesienią
armia szarańczy (wg polskiej wersji językowej – koników polnych) żąda wy-
dania części pokarmów zgromadzonych przez pracowite mrówki w okresie
wiosenno-letnim. Nie może się z tym pogodzić mrówka-naukowiec, która
wyrusza w świat by wśród owadów z innych grup systematycznych znaleźć
sprzymierzeńców do walki z intruzami. Sympatię widza zyskuje księżniczka
mrówek (Ata), opasła gąsienica (Helmut), rohatyniec (Dim), a antypatię do-
wódca gangu szarańczy (Hopper).

Znacznie częściej motywy owadów pojawiają się w sztukach zdobniczych
i tzw. „twórczości masowej”. Zwłaszcza japońskie tkaniny, wachlarze i tape-
ty, a także porcelanowe dzbany, talerze i wazy zdobią kolorowe motyle.
Poczty na całym świecie prześcigają się w emisjach serii znaczków z pięknymi
pod względem graficznym rysunkami owadów z różnych grup systematycz-
nych (Ryc. 10). Także coraz częściej tło bloczków tworzy dla znaczków
z owadami środowisko ich życia. Ostatnio emituje się serie, które na stronie
podgumowanej zawierają oprócz nazwy rodzimej i łacińskiej danego owada
także jego krótką charakterystykę (Ryc. 11). Na datownikach okolicznościo-
wych oraz pośredniej frankaturze mechanicznej pojawiają się również ak-
centy entomologiczne (Ryc. 9). Warto w tym miejscu przypomnieć, że
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z okazji poznańskiej wystawy entomologicznej w 1964 roku, zorganizowanej
przez śp. mgr Stefana Alwina ukazał się okolicznościowy datownik. Zdarzały
się także błędy, czego przykładem może być koperta pierwszego dnia obiegu
(tzw. FDC) wydana w 1961 roku przez Pocztę Monaco, na której przedsta-
wiono mrówkę z ...8 nogami (WIŚNIEWSKI 1993).

Modną swego czasu była filumenistyka i dlatego na etykietach zapałcza-
nych pojawiały się m.in. motowy owadów (Ryc. 12). Została ona zdecydowa-
nie wyparta przez fonotelistykę; magnetyczne karty telefoniczne zdobią co-
raz częściej rysunki lub fotografie owadów w ich naturalnym otoczeniu (Ryc.
13). Natomiast na odwrocie w celach edukacyjnych oprócz nazw rodzimych
i łacińskich podaje się niekiedy krótkie informacje na temat znaczenia tego
gatunku i jego rozprzestrzenienia. Na niemieckich kartach telefonicznych
ukazały się również żartobliwe rysunki chrząszczy szczęścia (ryc. 14).

Gradacje owadów były w ubiegłych wiekach traktowane jako kary boskie,
które niekiedy dokumentowano specjalnymi medalami. Masowy pojaw sza-
rańczy na Dolnym Śląsku w 1693 roku upamiętnia medal przedstawiony na
rycinie 15. Na drugim, wybitym także z tej okazji wyryto panoramę Wrocła-
wia w czasie klęski gradobicia oraz uskrzydloną postać z kosą w rękach, nisz-
czącą latające szarańcze.

Ryty owadów zdobią monety różnych państw, np. Polski (jelonek rogacz),
Słowenii (pszczoła miodna), Filipin i Papui Nowej Gwinei (motyl), a także
banknoty lub inne środki płatnicze. Na 1000 frankowym banknocie szwajcar-
skim widnieje wizerunek Augusta Forela (1848–1931), profesora psychiatrii,
neurologa i biologa, który przez wiele lat zajmował się taksonomią i biologią

Ryc. 9. Owady na europejskich datownikach okolicznościowych oraz amerykańskiej pośred-
niej frankaturze mechanicznej (Fot. J. WIŚNIEWSKI)
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Ryc. 10. Owady z różnych grup systematycznych na znaczkach pocztowych (Fot. J. WI-
ŚNIEWSKI)

Ryc. 11. Owady i pająk na amerykańskich znaczkach pocztowych; a – strona górna, b – stro-
na dolna, pokryta klejem (Fot. J. WIŚNIEWSKI)

a b
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Ryc. 12. Rysunki motyli na polskich i fińskich etykietach zapałczanych (Fot. J. WIŚNIEWSKI)

Ryc. 13. Motywy entomologiczne na telefonicznych kartach magnetycznych (Fot. J. WI-
ŚNIEWSKI)
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Ryc. 14. Niemieckie telekarty z chrząszczami szczęścia w miesiącach: kwietniu, maju, sierp-
niu i listopadzie (Fot. J. WIŚNIEWSKI)

Ryc. 15. Medal wybity w 1693 roku z okazji masowego pojawu szarańczy we Wrocławiu. Mu-
zeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, nr inw. 2656 (Fot. Archiwum muzeum)
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Ryc. 16. Płyta nagrobna z pierwszej połowy XIX wieku
z rytem motyla; Trondheim, Norwegia (a). Po-
mnik nagrobny z reliefem ula; Berno (b).
(Fot. a – J. WIŚNIEWSKI, b – E. ANDERS )

Ryc. 17. Mrówka – symbol gospodarności. Płaskorzeźba
na podstawie pomnika J. Markowskiego – For-
tuna; hall w budynku b. Banku Hipotecznego
we Lwowie (Fot. J. WIŚNIEWSKI)

a

b
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mrówek. Dlatego na odwrocie zamieszczono rysunki trzech gatunków mró-
wek, a wśród nich królowej mrówki rudnicy (Formica rufa L.) na tle stylizo-
wanego przekroju podłużnego przez mrowisko ze swoimi komorami, jajami,
larwami i poczwarkami.

Na zagranicznych nekropoliach zainteresowania entomologiczne zmar-
łych zdradzają ryty na płytach nagrobnych (Ryc. 16). Znany amerykański
projektant szkła Louis Comfort Tiffany (1848–1933) w swoich wyrobach
o wyrafinowanych kolorach i kształtach często wykorzystywał także motywy
motyli i ważek. Uprzednio wymienione grupy owadów oraz chrząszcze
i błonkówki inspirują twórców złotej i srebrej biżuterii oraz innych damskich
ozdób.

Na plakacie reklamującym film „Milczenie owiec” (z Judie Förster w roli
głównej) motyl Acherontia atropos L. przykrywa usta na twarzy o zamaza-
nych brzegach. Z chwilą emisji dwóch uprzednio wymienionych filmów ani-
mowanych, mrówki w reklamie telewizyjnej stały się wyjątkowo modne.
Zwartym szeregiem wnoszą do kopca ... napoje wyskokowe, maszerują by
podpisać polisy ubezpieczeniowe, znoszą prefabrykowane materiały budow-
lane itd. Karty do gry z motylami lub chrząszczami na grzbiecie produkuje
renomowana firma Piatnik.

Wśród zabawek miękkie przytulanki w postaci owadzich bohaterów seria-
li są obecnie szczególnie akceptowane przez najmłodszych. Nieco starsze
dzieci sięgają po puzzle, gry planszowe i składanki tematycznie związane
z owadami. W Kalifornii wyprodukowano na początku lat 90. grę kompute-
rową „Sim Ant”, w której wykorzystano wiadomości zawarte w książce
„Mrówki”, dwóch znanych myrekologów B. Hölldoblera i E. O. Wilsona.
Zyskała ona spore zainteresowanie, bowiem gracz przeistacza się w mrówkę,
na którą czyhają różne niebezpieczeństwa.

W tzw. sztuce użytkowej otacza nas wiele kiczowatych przedmiotów co-
dziennego użytku nawiązujących do świata owadów. Przykładem mogą być
duże mosiężne muchy lub pszczoły używane jako dziadki do orzechów, duże
metalowe „jelonki rogacze” ułatwiające ściąganie butów, biedronki w posta-
ci klamry do zapinania włosów itd.

Z powszechnie znanych utworów muzycznych wymienić należy m.in. „Lot
trzmiela” Nikolaja Rymskiego Korsakova (1844–1908), „Balladę o pchle”
Dymitra Musorgskiego (1839–1881), która polskiemu słuchaczowi znana
jest przede wszystkim w znakomitym wykonaniu Bernarda Ładysza. Z piose-
nek należy wymienić po dziś dzień bardzo popularną „Biedroneczki są
w kropeczki”, a także „Pszczółkę Maję” w wykonaniu Zbigniewa Wodeckie-
go. Niemiec Paul Linke skomponował „Lecą świetliki lecą, lecą...”.

W literaturze pięknej, zwłaszcza bajce (nie tylko dla dzieci) kończącej się
niejednokrotnie morałem, owady pojawiają się dość często. W mistrzowski
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sposób zalety i wady owadów przedstawiali m.in. Ezop (VI wiek p.n.e.), Jean
de La Fontaine (1621–1695), Ivan A. Krylov (1769–1844), a z Polaków Igna-
cy Krasicki (1735–1801). Z braku miejsca pominięto prozę i zacytowano za-
ledwie kilka przykładów z poezji:

Pszczoła i szerszeń
Idź precz od nas próżniaku, niegodzien żywienia,
Mówiła, żądłem grożąc, pszczoła do szerszenia.
Prawdę mówisz, rzekł szerszeń, i mnie to obchodzi:
Ale, żeś pracowitsza, czyż się łajać godzi?
Jestem w nędzy, lepiej się nademną użalić,
Niżeli żądłem straszyć i samej się chwalić.

(Ignacy Krasicki)

Świetlik i żmija
Świetlik, siadłszy raz na łące
Rzucał promyki błyszczące...
A wtem jadowita żmija
Napada go i zabija.
Oddając ostatnie tchnienie,
Rzecze niewinne stworzenie:
„Za cóż ginę? O bogowie!”
„Za to, że świecisz!” – odpowie.

(Konstanty Majeranowski)

Mucha na cokole
Stanęła na cokole i z dumą spoziera:
„Mogę śmiało uchodzić tu za bohatera,
co do szturmów zwycięskich prowadzi swe wojsko...
Ale się na śmietniku czuje bardziej swojsko!”

(Horacy Safrin)

Świetliki

Ach, gwiezdna, wonna, świętojańska,
Ciemnozielona noc słowiańska.
Niosą mnie lekko smętnolice,
Boginki ciche – Wspomniennice.
W paprociach błyski lśnią księżyczne,
Świecą fiolety fosforyczne.
Na konwalijne nocne smętki
Zapuszczam długie, złote wędki.
Niosą mnie lekko Wspomniennice,
Zarzucę wędkę – ognik schwycę.
Aż noc mnie w sieć gwiaździstą złowi...
„Komu ja jadę? – Księżycowi”.

(Julian Tuwim)
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Ocaliłem mrowisko

Ocaliłem mrowisko – choć to mała strata,
Bo mi nie pachnie sława Herostrata.
I kilka pszczółek wyłowiłem z wody,
By było komu z kwiatów spijać miody.
Niechże więc wrogi na mnie sobie pyszczą,
Jam z tych co chronią, jam nie z tych co niszczą

(Jan Staudynger)

O komarze i orkiestrze (fragment)
Widząc ten muzyczny zapał
Komar w głowę się podrapał
I zawołał: „Przyjaciele!
Instrumenty w mig rozdzielę.
Co kto pragnie, na żądanie
W swoje ręce wnet dostanie.”
Wtedy pierwszy podbiegł kornik:
„Ja gram pięknie na waltorni.”
Mucha zaś bzyknęła chytrze:
„Umiem dobrze grać na cytrze.”
„A ja – dodał mały świetlik –
Marzę tylko o basetli.”
„Na gitarze nieźle brzdąkam” –
Pochwaliła się biedronka.
Na to pająk: „Mój ród słynie
Z gry mistrzowskiej na pianinie.”
Żuk z radości zatarł dłonie:
„A ja zagram na puzonie.”
„Mój instrument to altówka” –
Oznajmiła skromnie mrówka.
Chrząszcz zaś rzekł: „Bez dyskusji
Zagram chętnie na perkusji.”

(Igor Sikirycki)

Modlitwa pchły
Skaczę i kłuję,
skaczę i kłuję!
Boże, jak mnie to bawi!
To był genialny pomysł
stworzyć mnie taką małą
i uzbroić mnie w susy i skoki.
Skaczę i kłuję,
skaczę i kłuję!
Co za królewska zabawa!
Przyznaję, że robię to
ze szczyptą złośliwości...
W mej szacie o pchlim kolorze
– barwę tę wymyślono dla mnie –
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mam większą władzę
od słonia.
Jak się o tym pomyśli,
można pęknąć ze śmiechu!
Skaczę i kłuję,
skaczę i kłuję!
Panie,
czy przyjmiesz mnie do swego Raju
nie bojąc się,
że mogę tam wszystkim zaleźć za skórę?
Aż nie śmiem powiedzieć...

Amen.
(Carmen Bernos de Gasztold – z cyklu Modlitwy zwierząt

tłumaczenie Anna M. Komornicka)

W symbolice owady odgrywają znaczącą rolę (OESTERREICHER-MOLL-
WO 1992). Poniżej przytoczono kilka bardziej znanych przykładów. Dwa mo-
tyle symbolizują szczęście małżeńskie, a w Japonii ze względu na lekkość
i zróżnicowanie barw motyl uosabia kobietę. Mrówka, ze względu na groma-
dzenie zapasów na okres zimowy jest symbolem pracowitości, zapobiegliwo-
ści, mądrości i gospodarności (Ryc. 17). Mucha to symbol śmierci i diabła,
bowiem w Biblii Blzebub jest panem much. Stonka utożsamia masę tury-
stów, szarańcza (wędrowna) jest symbolem żarłoczności i zniszczenia, pasi-
konik niefrasobliwości, a świerszcz szczęścia.

Także powszechnie stosowane powiedzenia nawiązują do owadów:
– leci jak ćma do świecy
– z kwiatka na kwiatek, jak motyl
– upasł się, jak diabeł na chrabąszczach
– leci jak pszczoła do miodu
– wykurzył jak pszczoły z ula
– wielki jak komarzy nos
– wplątał się, jak mucha w pajęczynę
– natrętny jak mucha
– rusza się, jak mucha w ukropie
– ucieka jak pies przed muchami
– upił się jak bąk
– nadął się, jak pchła na mrozie
– szczupła jak osa w talii
– jadowity jak osa
– podgryza jak turkuć podjadek
– szwęda się jak karaluch.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre powszechnie stosowane
określenia mają źródłosłów entomologiczny. Przykładem może być: efeme-
ryda (Ephemeroidea – nazywane niekiedy muchami jednodniówkami, niem.
Eintagsfliege).
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Wielki łgarz baron Münchhausen następująco wspomina kontakt z psz-
czołami podczas pobytu w niewoli tureckiej :

„...zmuszony byłem wykonywać pracę nie tyle ciężką, co szczególną, nie tyle upodlającą,
co nieznośną. Obowiązkiem moim było wyprowadzać każdego ranka na łąki pszczoły sułtana
i odprowadzać je co wieczór do ula. Pewnego wieczoru okazało się, że brak mi jednej
pszczoły, zaraz jednak spostrzegłem, że napadły na nią dwa niedźwiedzie, aby ją rozszarpać
i zrabować jej miód. Nie mając pod ręka innej broni prócz srebrnej siekierki, która jest
znakiem rozpoznawczym ogrodników i robotników sułtana, rzuciłem ją między dwu
rabusiów, próbując ich odstraszyć. Udało mi się istotnie uwolnić biedną pszczołę, ale
zamierzyłem się zbyt silnie: siekiera znalazła się tak wysoko w powietrzu, że spadła na
księżyc...”.

Należy także przytoczyć choćby kilkanaście przysłów mniej lub bardziej
trafnie nawiązujących do owadów:

„Robaki”

Każde drzewo ma swego robaka.
Na Boże Ciało robak w kapustę, diabeł w babę włazi, a czarownica mleko krowom zabierze.

Odmawia robaczywe pacierze.

Motyle

Z kwiatka na kwiatek jak motyl.
Każdy ma swego mola, co go gryzie.

Jakie futro taki mól.

Chrząszcze
Czym głębiej na jesień włażą pędraki, tym bardziej zima daje się we znaki.

Błonkówki
I mrówka ma swój gniew.

Na św. Annę mrowiska, szukaj w zimie ogniska.
Kto ma pszczoły, ma świat wesoły.

Kto ma pszczoły, ten ma miód; kto ma dzieci, ten ma smród.
Nie darmo u pszczoły żądło, a cierń u róży.

Kto w ul dmuchnie, temu pysk spuchnie.
Pszczółka, klaczka i pszenica, wyprowadza z nędzy szlachcica.

Muchówki

Porwała się jak mucha na niedźwiedzia.
Jak wilk komarowi pomoże, to komar i konia zmoże.

Komara przecedzacie, a wielbłąda pożeracie.
I komar zorze, jak mu Bóg pomoże.

Kłuci się o komarowe sadło.

Pchły, wszy, pluskwy

Słyszy jak pchły kaszlą.
Nie wart wszy pieczonej.

Nadął się jak pluskiew w ciąży.
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Z wielu aforyzmów na temat owadów przytoczymy zaledwie kilka:

Każdy wieloryb ma swą wesz.
(Karol Darwin)

Niejedna ćma leci w płomień świecy z zamiarem jej ugaszenia.
 (Edward Jokel)

Muchy robią wrażenie jakby bez przerwy myły sobie rece, aby dać nam do zrozumienia:
nie naszą jest winą, że roznosimy zarazki.

(Ramón Gómez de la Serna)

Gąsienica – dżdżownica, którą stać na futro.
(„Przekrój”)

Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej
trzeba strzec się wszy niż lwów.

(Aleksander Świętochowski)

Znachorstwo często nawiązuje do powszechnie panujących przesądów.
Jeden z nich przytacza UDZIELA (1891):

„Jeżeli rana trwa lat kilkanaście, to może się w niej wylęgnąć robak jelonek, który nie
dopuści nigdy zagojenia. Żywi się mięsem, więc aby ciała nie toczył, podaje mu chory co
dzień świeże mięso. Zwabiony jego zapachem, opuszcza ranę i najadłszy się, wraca do swojej
siedziby. Zabić go nie można, bo z jego zagładą kończy się także życie chorego”.

Na zakończenie warto także kilka słów poświęcić entomologom. W kary-
katurze, filmie i literaturze osobnik badający owady postrzegany jest raczej z
przymróżeniem oka jako życiowa oferma, stroniąca od płci przeciwnej, która
buja w obłokach i w krótkich spodniach biega z siatką w ręce za motylami.
Zbliżony obraz utrwalony został m.in. w animowanym serialu „Smerfy”.
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270. Pierwsze stwierdzenie Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840)
(Odonata: Coenagrionidae) na Roztoczu
The first record of Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrio-
nidae) from the Roztocze Upland

KEY WORDS: Odonata, Coenagrion armatum, record, faunistics, biotop.

Coenagrion armatum (CHARPENTIER) jest gatunkiem eurosyberyjskim, którego granica
zwartego zasięgu przechodzi przez zachodnią Polskę. Rozwija się w drobnych zbiornikach
wodnych o bogatej roślinności szuwarowej i stabilnym poziomie wody lub we fragmentach
większych zbiorników o podobnych warunkach. Z tego względu jest zagrożony wyginięciem
– proponuje się go do Czerwonej listy ważek Polski, jest też uwzględniony w nowej edycji
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (w kategorii „Critically Endangered”). Dotychczas
C. armatum podano w Polsce z 40 stanowisk, z których co najmniej jedno jest oparte jest na
błędnym oznaczeniu i kilka budzi podobne wątpliwości. W ostatnim ćwierćwieczu stwierdza-
no go zaledwie kilkakrotnie, w Puszczy Kampinoskiej, Kotlinie Sandomierskiej, na Polesiu
i w Puszczy Białowieskiej (BUCZYŃSKI 1999: Opusc. zool. flumin., 179: 1-10; KALKMAN,
DIJKSTRA 2000: Opusc. zool. flumin., 185: 1-19).

W roku 2000 odkryłem kolejne, nieznane dotychczas stanowisko C. armatum:
– Roztocze: Guciów (UTM: FB40), 10 V 2000, lewobrzeżna część doliny Wieprza.

Dno doliny ma charakter wilgotnych łąk, z licznymi, niewielkimi zbiornikami porośnięty-
mi przez: Carex sp., Juncus sp., Iris pseudacorus L. i Caltha palustris L. Dno tych zbiorni-
ków jest twarde, gliniaste, woda brunatna, głębokość wynosi przeciętnie 10–20 cm (mak-
symalnie do 60 cm). Szuwary Carex sp. (łanowe, o wysokości ok. 40 cm) cechuje wysoki
stopień pokrycia (90–100%); w miejscach z I. pseudacorus i C. palustris toń wodna może
mieć charakter otwarty.

Ogółem spenetrowałem ok. 3 ha powierzchni łąki, na której znajdowało się 7 zbiorników.
Obok C. armatum stwierdziłem obecność imagines: Coenagrion hastulatum (CHARP.), C. pu-
ella (L.), C. pulchellum (VANDER L.) i Libellula quadrimaculata L. Nad wszystkimi zbiorni-
kami liczne były C. puella, z towarzyszeniem mniej licznych C. pulchellum i L. quadrimacula-
ta. C. armatum występował tylko, a C. hastulatum głównie, w gęstych szuwarach turzyco-
wych. C. armatum obserwowałem wyłącznie na niewielkiej powierzchni z najgęstszymi szu-
warami (ok. 200 m2), 20 m od brzegu Wieprza, na wysokości Stacji Naukowej UMCS. Pokry-
wa się to z danymi literaturowymi o preferencjach imagines. Na powierzchni tej zliczyłem 20
osobników, głównie samce. Przejawiały one niewielką aktywność, siedząc na poziomych lub
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271. Nowe stanowiska Phloeotribus rhododactylus (MARSHAM, 1802)
(Coleoptera: Scolytidae) w Polsce
New records of Phloeotribus rhododactylus (MARSHAM, 1802) (Coleoptera: Scolytidae)
from Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Scolytidae, Phloeotribus rhododactylus, new records, W Poland.

Phloeotribus rhododactylus (MARSH.) występuje w zachodniej, południowej i środkowej
części Europy, podawany był także z Danii i Szwecji. W Polsce gatunek ten jest rzadko spo-
tykany, wykazywany tylko z pięciu krain południowych a większość danych pochodzi sprzed
50, a nawet 100 lat (BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1992: Kat. Fauny
Polski, XXIII, 18: 1-323.). Ph. rhododactylus został po raz pierwszy stwierdzony na Nizinie
Wielkopolsko-Kujawskiej, na podanych niżej stanowiskach:

– Ołobok (WT38), III 1999, 10 exx., leg. M. MLECZAK;
– Glińsk (WT39), 7 III 1999, 12 exx., leg. M. MLECZAK;
– Przygubiel ad Sulechów (WT48), 21 VI 1999, 7 exx., leg. T. CZWAŁGA;
– Brójce (WT49), 28 VI 1999, 5 exx., leg. M. MLECZAK;
– Rzeczyca (WT49), 2 X 1999, 2 exx., leg. L. WOJCIECHOWSKI.

Dorosłe chrząszcze oraz larwy znajdowano w żerowiskach licznie występujących na żar-
nowcu miotlastym – Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. Ze względu na charakterystyczne
żerowiska łatwo jest stwierdzić obecność omawianego gatunku podczas prowadzenia badań
terenowych.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

Szymon KONWERSKI, Poznań
Mariusz MLECZAK, Glińsk

ukośnych częściach liści turzyc i jedynie od czasu do czasu przelatując z miejsca na miejsce.
Niska aktywność mogła mieć związek z warunkami pogodowymi (nadchodząca burza, rosną-
ce zachmurzenie i ochłodzenie).

C. armatum nie było dotychczas stwierdzone na Roztoczu (ŁABĘDZKI 1985: Parki Nar.
Rez. Przyr., 6: 5-91; ŁABĘDZKI 1990: [W:] Fauna Roztocza, IZ PAN, Warszawa: 30). Najbliż-
sze znane z literatury stanowiska znajdują się w Lasach Janowskich i w Poleskim Parku Na-
rodowym. Stwierdzone stanowisko jest tym cenniejsze, że leży w otulinie Roztoczańskiego
Parku Narodowego, ok. 1 km od jego granicy. Przy tym łąki, na których stwierdzono C. ar-
matum, wilgotne są dopiero od 3–4 lat (K. SYPNIEWSKI inf. ustna) i najwyżej tyle lat liczy też
zapewne znaleziona populacja. Wcześniejsze lata były suche i zbiorniki nie utrzymywały się
przez cały sezon. Na pobliskich terenach można więc oczekiwać znalezienia innych, więk-
szych populacji; prawdopodobnie pochodzące z nich osobniki zasiedliły podane w pracy sta-
nowisko.

Materiał dowodowy (1% oraz  dokumentacja fotograficzna) znajduje się w zbiorach auto-
ra w Zakładzie Zoologii UMCS w Lublinie.

Paweł BUCZYŃSKI, Lublin
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272. Nowe stanowisko Thoracophorus corticinus MOTSCHULSKY, 1837
(Coleoptera: Staphylinidae) na Wyżynie Lubelskiej
New locality of Thoracophorus corticinus MOTSCHULSKY, 1837 (Coleoptera: Staphyli-
nidae) in the Lubelska Upland (E Poland)

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Thoracophorus, new record, E Poland.

– Wyżyna Lubelska: Milejów (UTM: FB37), 24 X 1999, 1 ex., 7 II 2000, 33 exx. W pierw-
szym przypadku (dn. 24 X) jednego osobnika tego gatunku wysiano z próchna robinii aka-
cjowej (Robinia pseudoacacia L.) o obwodzie około 1 m. Substrat pobrano na wysokości
0,5–1 m, mierząc od podstawy drzewa. Pozostałe okazy znaleziono w spróchniałym i zmur-
szałym wnętrzu pnia klonu pospolitego (Acer platanoides L.). Wiek powalonego przez
wiatr drzewa oceniono na około 50 lat, zaś jego środek był spróchniały, przerośnięty
grzybnią i opanowany przez kolonię mrówek (prawdopodobnie Lasius brunneus). Więk-
szość znalezionych chrząszczy przebywało we wnętrzu korytarzy mrówek, razem z zimują-
cymi gospodarzami; nieliczne osobniki wybrano z samego próchna.
Thoracophorus corticinus MOTSCH. żyje w gniazdach mrówki Lasius brunneus (LATR.),

budowanych w spróchniałych pniach drzew liściastych (Carpinus betulus, Populus sp., Ulmus
sp., Fraxinus sp., Quercus sp., Tilia sp., Ficus sycomorus [sykomora]), gdzie jego larwy i po-
stacie doskonałe odżywiają się grzybnią workowców, porastających ściany korytarzy gniazda.
Dorosłe chrząszcze łowiono również pod korą oraz w pleśniejących i wilgotnych liściach
u podstawy pni. KOCH (1989: Die Käfer Mitteleuropas – Ökologie, 1.) określił ten gatunek
jako stenotop, mycetophil, silvicol, corticol oraz xylodetriticol. Szczegółowy opis wczesnych
stadiów rozwojowych oraz obszerne dane o bionomii tego taksonu zamieszczają BURAKOW-
SKI i NEWTON (1992: Annali Mus. Civ. St. Nat. „G. Doria”, 89: 17-42.). W polskich warun-
kach klimatycznych kopulacja T. corticinus ma miejsce w maju i czerwcu, rozwój larw prze-
biega od maja do września (trwa około dwa miesiące), zaś poczwarek od lipca do września.
Po dwóch tygodniach życia stadium poczwarkowego pojawiają się chrząszcze dorosłe, które
zimują w kanałach gniazda, pod korą lub w szczelinach drewna.

Omawiany chrząszcz jest bardzo rzadko łowionym gatunkiem na całym obszarze swojego
występowania, co wynika w dużej mierze z jego skrytego trybu życia. W Środkowej Europie
wykazany był z Niemiec, Czech, Austrii oraz krajów Beneluxu. W Polsce dotychczas notowa-
no go z Niziny Mazowieckiej (Warszawa – kilka stanowisk), Sudetów Zachodnich, Dolnego
Śląska (Wrocław) i Górnego Śląska.

Wymienione wyżej nowe stanowisko jest obecnie jedynym znanym miejscem występowa-
nia tego taksonu na Wyżynie Lubelskiej. Po raz pierwszy również odnotowano fakt bytowa-
nia T. corticinus wewnątrz pnia robinii akacjowej oraz klonu. Ze względu na wymagania eko-
logiczne utrzymanie się w faunie krajowej tego rzadkiego i bardzo interesującego gatunku
może być możliwe jedynie poprzez ochronę starych, spróchniałych drzew liściastych, stano-
wiących obligatoryjne środowisko jego rozwoju

Bernard STANIEC, Lublin
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273. Interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) odłowione w samołówki
świetlne w Puszczy Noteckiej
Interesting beetle species (Coleoptera) caught with light traps in the Puszcza Notecka
forest

KEY WORDS: Coleoptera, Histeridae, Colonidae, Scydmaenidae, Lissomidae, Monotomidae, Sphindidae,
Endomychidae,  Colydiidae, Mycetophagidae, Aderidae,  Tenebrionidae, Alleculidae, new
records, W Poland.

Podczas ćwiczeń terenowych dla studentów biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, które miały miejsce w Obrzycku (UTM: XU04), prowadzone były odłowy owa-
dów metodą samołówek świetlnych. Miejscowość ta położona jest w dolinie Warty, na połu-
dniowym skraju Puszczy Noteckiej. Odłowy prowadzono w okresie od 5 do 17 czerwca 2000 r.
z zastosowaniem czterech samołówek: trzech ze świetlówkami UV i jednej z lampą żarowo-
rtęciową.

Wymienione poniżej gatunki prowadzą skryty tryb życia i są rzadko znajdowane w tere-
nie, zwykle w pojedynczych egzemplarzach. Dane literaturowe dotyczące ich występowania
w Wielkopolsce są bardzo fragmentaryczne i w wielu przypadkach pochodzą sprzed kilku-
dziesięciu lat.

Histeridae: Acritus nigricornis (HOFFM.) – 1 ex.
Colonidae: Colon serripes (SAHLB.) – 2 exx.

Scydmaenidae: Neuraphes angulatus (MÜLL. et KUNZE) – 1 ex.
Lissomidae: Drapetes mordelloides (HORST) – 2 exx.

Monotomidae: Monotoma longicollis (GYLL.) – 1 ex.
Sphindidae: Sphindus dubius (GYLL.) – 2 exx.

Endomychidae: Mycetaea hirta (MARSH.) – 1 ex.
Colydiidae: Colydium elongatum (FABR.) – 1 ex.

Aulonium trisulcum (FOURCR.) – 1 ex.
Mycetophagidae: Mycetophagus decempunctatus FABR. – 1 ex.

Mycetophagus piceus FABR. – 1 ex.
Typhaea stercorea (L.) – 2 exx.

Aderidae: Aderus populneus (PANZ.) – 1 ex.
Tenebrionidae: Corticeus bicolor (OLIV.) – 1 ex.

Corticeus linearis (FABR.) – 1 ex.
Palorus subdepressus (WOLL.) – 1 ex.; kosmopolityczny gatunek, niedaw-

no wykazany z Polski na podstawie jednego okazu z Poznania; sta-
nowisko w Obrzycku jest drugim stwierdzeniem tego chrząszcza
w kraju.

Alleculidae: Prionychus ater (FABR.) – 1 ex.
Hymenalia rufipes (FABR.) – 3 exx.
Mycetochara axillaris (PAYK.) – 2 exx.
Pseudocistela ceramboides (L.) – 10 exx.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

Szymon KONWERSKI, Poznań
Marek PRZEWOŹNY, Poznań
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274. Nowe stanowiska Gnorimus variabilis (LINNAEUS, 1758) i Bruchus
brachialis FAHRAEUS, 1839 (Coleoptera: Cetoniidae, Bruchidae)
w Polsce
New localities of Gnorimus variabilis (LINNAEUS, 1758) and Bruchus brachialis
FAHRAEUS, 1839 (Coleoptera: Cetoniidae, Bruchidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Cetoniidae, Gnorimus variabilis, Bruchidae, Bruchus brachialis, new localities,
NW Poland.

Gnorimus variabilis (L.)
Gatunek znany w Polsce z nielicznych stanowisk w 9 krainach, często na podstawie da-

nych sprzed kilkudziesięciu lat ( BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1983:
Kat. Fauny Polski, XXIII, 9.). Nowe stanowiska stwierdziłem około 15 km na północ od
Piły:
– Pojezierze Pomorskie: ad Czapla (XV00), 29 VI 1999, 1&, w locie na skraju młodnika

w lesie mieszanym;
– Pojezierze Pomorskie: leśnictwo Zabrodzie, rez. „Smolary” (XV10), 27 VI 2000, 1% 1&,

ubogi bór sosnowy, w próchnowisku w kilkudziesięcioletniej powalonej brzozie (Betula
sp.) wraz z kilkoma larwami w różnym wieku i szczątkami martwych imagines.

Bruchus brachialis FAHR.
Gatunek do niedawna uznawany był w Polsce za rzadkość, w ciągu ostatnich lat odnale-

ziony został we Wrocławiu (BOROWIEC L. ,1994: Wiad. Entomol., 13, 4: 257-258) oraz
w okolicach Milicza (BOROWIEC L. ,2000: Wiad. Entomol., 18, 4: 251-252). Podane niżej
nowe stanowisko potwierdza szybką ekspansję tego gatunku i przesuwa jego północną grani-
cę zasięgu:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piła - Gładyszewo (XU19), 29 V 1998, 1% 1&, 29 V 1999,

3%%, na łące porośniętej wyką Vicia villosa.
Okazy zbierane były przeze mnie i znajdują się w moim zbiorze.
Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za weryfikację oznaczenia

i informacje dotyczące B. brachialis.

Rafał RUTA, Piła

275. Nowe stanowiska kilku interesujących gatunków biegaczowatych
(Coleoptera: Carabidae) w Polsce
New records of some interesting species of Carabidae (Coleoptera) from Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Trechus austriacus, Duvalius subterraneus, Lebia cyanocephala, Lebia
cruxminor, Colliuris melanura, Drypta dentata, Brachinus crepitans, new records, Poland.

Trechus (Trechus) austriacus DEJEAN, 1831
Środkowoeuropejski przedstawiciel rodzaju. W południowej części areału występowania

zamieszkuje jaskinie, w północnej synantrop w piwnicach domów mieszkalnych.
– Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: rez. „Węże” (CB36) – jaskinia „Stalagmitowa”, 15 V 1999,

1 ex., leg. R.JASKUŁA.
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Duvalius (Duvalius) subterraneus (MILLER, 1868)
Gatunek górski znany z północnej części Karpat Wschodnich. Z terenu Polski wykazany

jedynie z Bieszczadów i to dopiero w okresie powojennym. Zawsze bardzo rzadko i z reguły
pojedynczo poławiany gatunek, prowadzący skryty tryb życia pod powierzchnią ziemi. Znaj-
dowany zwłaszcza pod większymi kamieniami w strefie dolnoreglowej w pobliżu strumieni
i potoków.
– Bieszczady: Wielka Rawka (FV13), 21 V 1999, buczyna, ok. 750 m n.p.m., stok południo-

wo-wschodni, 1 ex., leg. A.SULIKOWSKA.

Lebia (Lamprias) cyanocephala (LINNAEUS, 1758)
Gatunek spotykany od południowej części Afryki do północnej Europy. Znany również

z Azji Mniejszej, Kaukazu oraz Syberii. Żyje na suchych, otwartych terenach porośniętych
roślinnością trawiastą i zielną, na glebach piaszczystych i żwirowatych. Najczęściej poławia-
ny z roślin zielnych lub niższych gałęzi drzew.
– Wyżyna Małopolska: Pasturka (DA69), 20 VI 1992, 1 ex., leg. J.KALISIAK.

Lebia (Lebia) cruxminor (LINNAEUS, 1758)
Gatunek palearktyczny żyjący w podobnych biotopach jak Lebia cyanocephala (L.), ale na

glebach wapiennych, kamienistych i gliniastych. W Polsce znany z niżu, pogórzy i gór. Z re-
guły spotykany rzadko i pojedynczo.
– Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie: Brylińce (FA11), 2 VI 1997, 1 ex., leg. J.KALI-

SIAK.

Colliuris (Odacantha) melanura (LINNAEUS, 1767)
Gatunek eurosyberyjski, żyjący nad brzegami zbiorników eutroficznych, w pasie trzcin.

Wykazywany z większości krain geograficznych w Polsce, wszędzie jednak poławiany poje-
dynczo i dość rzadko.
– Nizina Mazowiecka: Puszcza Bolimowska: Grabie nad rzeką Rawką (DC46), 6–7 VIII 1994,

1 ex., leg. J.KALISIAK.

Drypta dentata (ROSSI, 1790)
Gatunek występujący na zachodzie i południu Europy. Wykazywany także z zachodniej

Azji. Na terenie Polski rzadko spotykany, jedynie w części południowej. Najczęściej poławia-
ny w czasie zimowania spod kamieni, resztek roślinnych itp.
– Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie: Brylińce (FA11), 2 VI 1997, 2 exx., leg. J. KALI-

SIAK.

Brachinus (Brachinus) crepitans (LINNAEUS, 1758)
Szeroko rozmieszczony gatunek żyjący na terenach od północnej Afryki do środkowych

prowincji Szwecji oraz w zachodniej Azji i Ałtaju. Spotykany w miejscach otwartych, pokry-
tych trawiastą i krzewiastą roślinnością. Preferuje gleby gliniaste i wapienne. Z Polski znany
zarówno z niżu jak i terenów górzystych. Najczęściej poławiany pojedynczo i dość rzadko,
a wiele stanowisk odnosi się do okresu przed II wojną światową.
– Wyżyna Lubelska: Witków (GB00), 7 VI 1997, 1 ex., leg. J. KALISIAK.

Autorzy pragną podziękować Osobom wymienionym w tekście za udostępnienie materia-
łów oraz dr Stanisławowi HURUKOWI za sprawdzenie poprawności niektórych oznaczeń.

Radomir JASKUŁA, Łódź
Michał GRABOWSKI, Łódź
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276. Nowe dane o występowaniu Galeruca (Haptoscelis) melanocephala
(PONZA, 1805) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce
New data on the occurrence of Galeruca (Haptoscelis) melanocephala (PONZA, 1805)
(Coleoptera: Chrysomelidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, Galeruca (Haptoscelis) melanocephala, new record, W Poland.

Galeruca melanocephala (PONZA, 1805) występuje w środkowej Europie oraz w części ba-
senu Morza Czarnego. Obszar rozsiedlenia tego gatunku jest trudny do interpretacji. W Pol-
sce notowany był tylko z jednego stanowiska na podstawie danych sprzed przeszło 140 lat.
W obecnych opracowaniach nie jest zaliczany do fauny krajowej (BURAKOWSKI i in. 1991:
Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 21.; WARCHAŁOWSKI 1994: Fauna Polski, 16: 222.).

 Poniżej podajemy nowe stanowisko G. melanocephala będące pierwszym potwierdze-
niem obecności tego gatunku w Polsce w czasach współczesnych:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Chludowo ad Biedrusko (XU22), 6 IV 1998, 1 ex., leg. et

coll. Sz. KONWERSKI. Chrząszcz odłowiony został na piaszczystej drodze wśród muraw
kserotermicznych i żarnowczysk.
Za potwierdzenie poprawności oznaczenia składamy podziękowania Prof. dr hab. Lecho-

wi BOROWCOWI.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Włocławek
Szymon KONWERSKI, Poznań

277. Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812) i Leistus rufescens (FABRICIUS,
1775) – nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej gatunki biega-
czowatych (Coleoptera: Carabidae)
Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812) and Leistus rufescens (FABRICIUS, 1775)
(Coleoptera: Carabidae) – ground beetles new to the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Abax carinatus, Leistus rufescens, new records, Wielkopolsko
-Kujawska Lowland.

Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812)
Gatunek środkowoeuropejski, na południu sięga do północnej części Włoch oraz Półwy-

spu Bałkańskiego. W Polsce rozpowszechniony jest na wyżynach oraz nizinach w południo-
wej części kraju. Dotychczasowa północna granica zasięgu przebiegała przez Śląsk Dolny,
Wyżynę Lubelską oraz Małopolską (BURAKOWSKI i in. 1975: Kat. Fauny Polski, XXIII, 3: 1-
430.). Nowe stanowiska z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej są obecnie najdalej wysuniętymi
na północ:
– Górka ad Mosina (UTM: XT29), 11 VIII 1994, 1 ex., leg. P. JAŁOSZYŃSKI;
– Puszcza Zielonka ad Murowana Goślina, rez. „Las Mieszany” (XU42), 24 V 1995, 1 ex.,

leg. P. SIENKIEWICZ;
– Goraj ad Czarnków (XU05), 15 IV 1999, 1 ex., w lesie dębowym pod kłodą, leg. H. ADA-

MEK;
– Biedrusko – poligon wojskowy (XU22), 11 V – 31 VIII 2000, łącznie 9 exx., świetlista dą-

browa (ok. 120 lat), leg. P. SIENKIEWICZ.
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278. Uwagi na temat występowania Buckleria paludum (ZELLER) i Carsia
sororiata (HÜBNER) (Lepidoptera: Pterophoridae, Geometridae) na
torfowiskach Pojezierza Iławskiego
Remarks on the occurrence of Buckleria paludum (ZELLER) and Carsia sororiata (HÜB-
NER) (Lepidoptera: Pterophoridae, Geometridae) in peat bogs of the Iława Lakeland

KEY WORDS: Lepidoptera, faunistic, Pterophoridae, Geometridae, Buckleria paludum , Carsia sororiata.

W trakcie pierwszego sezonu badań nad motylami torfowisk przejściowych i wysokich Poje-
zierza Iławskiego udało mi się stwierdzić występowanie 2 rzadkich gatunków tyrfobiontów:

Buckleria paludum (ZELLER, 1841) (Pterophoridae)
– Jez. Srebrne Małe (UTM: DE25), 17 VI 1999, 1 ex., na ple mszarnym dystroficznego

jeziora.
W ostatnim półwieczu łowiony na 5 stanowiskach, głównie w północnej części kraju.

W Europie wykazany ze Skandynawii, krajów nadbałytyckich, Polski, Czech, Słowacji, Nie-
miec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburga, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Au-
strii, Rosji. Rośliną pokarmową gąsienic jest Drosera rotundifolia L.

Carsia sororiata (HÜBNER, 1813) (Geometridae)
– Stare Bolity (DE38), Piłąg, Dury (DE37), Jezioro Witoszewskie (DE06), koniec czerwca

i pierwsza połowa lipca, w miejscu pojawu dość liczny.
Gatunek w Polsce obecnie bardzo rzadki, dawniej (pierwsza połowa XX wieku lub wcze-

śniej) podawany z kilkunastu stanowisk na północy kraju, głównie na Pomorzu Zachodnim
i Mazurach. W Europie znany z krajów skandynawskich i nadbałtyckich, Polski, Czech, Nie-
miec, Wysp Brytyjskich i Alp. Gąsienice żerują na Vaccinium oxycoccus L.

Andrzej OLEKSA, Toruń

Naszym zdaniem A. carinatus (DUFT.) związany jest przede wszystkim ze starymi, liścia-
stymi lub mieszanymi lasami o charakterze lasów naturalnych. Prawdopodobnie rozprze-
strzeniony jest na całym niżu Polski, w nielicznych, dobrze zachowanych starodrzewiach.

Leistus rufescens (FABRICIUS, 1775)
Gatunek palearktyczny, zasiedlający wilgotne lasy liściaste i mieszane, piaszczyste po-

brzeża wód, sporadycznie wilgotne łąki. W Polsce znany z większości krain (BURAKOWSKI
i in. 1973: Kat. Fauny Polski, XXIII, 2: 1-232.). Z Niziny Wielkopolsko Kujawskiej dotych-
czas nie wykazywany. Poniżej podano kilka stanowisk uzupełniających dane o rozsiedleniu
L. rufescens w Polsce:
– Owińska ad Poznań (XU22), 12 VI 1995, 1 ex., w lesie łęgowym, leg. P. SIENKIEWICZ;
– Obrzycko ad Oborniki Wlkp. (XU04), 9 VI – 20 VI 1999, 1 ex.; leg. E. BARANIAK;
– Drawski Młyn ad Wieleń (WU75), 21 III 1998, 1 ex.; leg. H. ADAMEK;
– Krajkowo ad Mosina (XT38), 28 VI – 12 X 1999, łącznie 4 exx., okresowo zalewane łąki

nad rzeką Wartą, leg. P. SIENKIEWICZ.
Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

Paweł SIENKIEWICZ, Poznań
Hubert ADAMEK, Łaski
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280. Xylomoia graminea (GRAESER) (Lepidoptera: Noctuidae) gatunek nowy
dla fauny Puszczy Białowieskiej
Xylomoia graminea (GRAESER) (Lepidoptera: Noctuidae) new for the fauna of the
Białowieża primeval forest

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Xylomoia graminea, new record, Białowieża primeval forest,
E Poland.

W trakcie pobytu na XII Europejskim Kongresie Lepidopterologicznym odbywającym
się w Białowieży w dniach 29 maja do 2 czerwca 2000 r. odłowiono nie wykazany dotychczas
z Puszczy Białowieskiej gatunek motyla z rodziny sówkowatych. Jest nim Xylomoia graminea
(GRAESER):
– Puszcza Białowieska: Pogorzelce (UTM: FD94), 29 V 2000, 1ex., odłowiony do światła.

W naszym kraju omawiany gatunek wykazywany był dotychczas z nielicznych stanowisk
na obszarze wschodniej Polski: z Roztocza, Puszczy Augustowskiej, Lasów Sobiborskich
oraz z okolic Łosic.

X. graminea to gatunek euroazjatycki. Występujący lokalnie na wilgotnych łąkach położo-
nych obok lasów. Przez wschodnią Polskę przebiega zachodnia granica jego zasięgu. Biolo-
gia tego gatunku jest słabo poznana, a stadia preimaginalne nie są znane. Okres lotu przypa-
da na czerwiec.

Roman WĄSALA, Poznań

279. Hydraecia petasitis (DOUBLEDAY) (Lepidoptera: Noctuidae) gatunek
nowy dla fauny Tatr Polskich
Hydraecia petasitis (DOUBLEDAY) (Lepidoptera: Noctuidae) new for the fauna of the
Polish Tatra Mountains

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Hydraecia petasitis, new record, Polish Tatra Mts.

W trakcie badań prowadzonych na terenie Tatr Polskich natrafiono na nie wykazany
wcześniej gatunek motyla z rodziny sówkowatych. Jest nim Hydraecia petasitis (DOUBL.):
– Tatrzański Park Narodowy, leśniczówka „Zazadnia” (UTM: DV26), 907 m n.p.m.,

23 IX 1999, 1ex., odłowiony do światła.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo kilkuletnich badań, prowadzonych ze szczegól-

nym uwzględnieniem omawianego gatunku udało się odłowić tylko jednego osobnika.
Według większości autorów omawiany gatunek występuje na pogórzu i w niższych poło-

żeniach górskich do wysokości 650 m n.p.m. Prawdopodobnie wysokość 900 m n.p.m. na
której stwierdzono go w Tatrach, stanowi górną granicę jego zasięgu. Stanowisko „Zazad-
nia” w TPN jest obecnie najwyżej położonym, znanym stanowiskiem H. petasitis w Polsce.

Omawiany gatunek wykazywany był dotychczas z nielicznych stanowisk na obszarze Ma-
łopolski i Śląska, od Bieszczadów po Góry Sowie (Borzygniew, Bolesławowa, Cichy Kącik,
Jabłonki, Krzywcza, Ligota Tworkowa, Oświęcim, Stuposiany, Sanka, Zatwarnica).

Jest to gatunek euroazjatycki. Występujący lokalnie na obszarze centralnej Europy, rzad-
ki, częściej spotykany na pogórzu. Gąsienica żeruje na roślinach z rodzaju Petasites sp.

Janusz NOWACKI, Poznań
Roman WĄSALA, Poznań
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281. Nowe stanowiska klecanki Polistes nimpha (CHRIST, 1791) (Hymeno-
ptera: Vespidae) w środkowej Polsce
New localities of paper wasp Polistes nimpha (CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae)
in central Poland

KEY WORDS: Hymenoptera, Vespidae, Polistes nimpha, new localities, central Poland.

W Polsce rodzaj klecanka Polistes LATR. reprezentują cztery gatunki: P. biglumis (GEOF-
FROY), P. gallicus (LINNAEUS), P. nimpha (CHRIST) i ostatnio stwierdzony P. dominulus
(CHRIST) (KOWALCZYK, SZCZEPKO 2000 [in lit.]: VII Symp. Sekcji Hymenopterologicznej
PTE, Ojców, 8–10 maja 2000 r. Streszczenia referatów. 4 ss.).

P. nimpha występuje w środkowej i południowej Europie, na Maderze, w północnej Afry-
ce, Izraelu, Turcji, Iraku, Azerbejdżanie, Iranie, Pakistanie, Indiach, Mongolii i Chinach
(CARPENTER 1996: American Museum Novitates, 3188. 39 ss.).W Europie najdalej na pół-
noc występuje w Karelii (PEKKARINEN, GUSTAFSSON 1999: Entomol. Fennica, 10: 191-197.).

Klecanka ta jest spotykana w Europie na terenach wyżynnych i górskich, ale nie w wyso-
kich górach. Zamieszkuje także rozległe bory sosnowe porastające wzniesienia morenowe,
gdzie była spotykana na murawach.

Samice P. nimpha zakładają gniazda nisko nad ziemią, na wysokości 10–20 cm, wykorzy-
stując ciepło podłoża, często w krzewinkach wrzosu, gałązkach jeżyn, ale także w zaroślach
wierzbowych, trzcinowiskach i na młodych świerkach. P. nimpha gnieździ się także na kamie-
niach, na leżących na ziemi przedmiotach (spotkana była np. na starym wiadrze), a także na
południowych ścianach budynków pod okapami dachów. Gniazdo składa się zwykle z jedne-
go plastra pozbawionego osłon, chociaż donoszono o gnieździe dwuplastrowym o wymia-
rach 11,5×4,5 cm, które zawierało 114 komórek (BLÜÜTHGEN 1961: Abh. Deutsch. Akad.
Wiss., Kl. Chem. Geol. und Biol., 2: 1-251.).

Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa krajowego P. nimpha był wykazywany najczęściej
w południowej części kraju już od drugiej połowy XIX wieku, skąd jest znany z Wyżyny Kra-
kowskiej, Babiej Góry, Gór Świętokrzyskich i ich zachodnich obrzeży oraz z Kotliny Sando-
mierskiej. Stanowiskami wysuniętymi najbardziej na północ w Polsce są Parki Narodowe:
Wielkopolski i Białowieski. Natomiast ze środkowej części kraju nie był dotychczas notowa-
ny.

Ostatnio stwierdzono P. nimpha na następujących stanowiskach:
– Nizina Mazowiecka: Kampinoski Park Narodowy, Bromierzyk (DC59), 23 IX 1998, 1%;

16 VIII 1999, 1%; 27 VIII 1999, 1%; 1 IX 1999, 1%; pułapka Moericke’go, na murawie na-
piaskowej.

– Wyżyna Małopolska: Spalski Park Krajobrazowy, Spała (DC41), 20 VIII 1999, 3&&, 1%,
na kwitnącym wrzosie; Budziszewice (DC22), 23 VIII 1998, 1%, leg. M. MASTALERZ.
Autorzy posiadają także w zbiorze okazy tego gatunku z Grochowisk k. Pińczowa (leg.

M. GRABOWSKI) i z Gródka k. Hrubieszowa (leg. J. KALISIAK).
Nie jest wykluczone, że gatunek ten występuje także w północnej części kraju, gdyż w

Niemczech był spotykany na wzniesieniach morenowych.
Wskazane są zdaniem autorów badania nad rozmieszczeniem tego gatunku, oraz pozo-

stałych klecanek w Polsce.

Jan K. KOWALCZYK, Łódź
Katarzyna SZCZEPKO, Łódź



które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio oznaczyć. Unikać należy tabel
o dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość  18 cm). Liczba fotografii i tabel
powinna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować licz-
bami arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia ry-
cin należy zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angiel-
skim..  W wykazie  piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pra-
cy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów,
z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego ty-
tułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czaso-
pismami), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:

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

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

Jura C. (red.), 1988: Biologia rozwoju owadów. PWN, Warszawa. 250 ss.
W krótkich doniesieniach dopuszcza się jedynie niezbędne,skrócone cytowania, zamieszczo-
ne w tekście wg wzoru:

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

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

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