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WSKAZÓWKI   DLA   AUTORÓW.  „Wiadomości Entomologiczne”  zamieszczają  oryginalne artykuły materiałowe, artykuły
przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia naukowe, których głów-
nym podmiotem są owady, artykuły metodyczne, historiograficzne (w tym biograficzne), re-
cenzje prac entomologicznych, polemiki, sprostowania itp. oraz sprawozdania, komunikaty
i inne materiały kronikarskie z zakresu szeroko pojętej działalności entomologicznej. Prace
publikowane są w języku polskim. Oryginalne prace materiałowe mogą być w uzasadnionych
przypadkach drukowane w języku angielskim, z polskim streszczeniem w pełni prezentują-
cym założenia i wyniki pracy oraz objaśnianiami tabel i rycin także w języku polskim. Możli-
wość nieodpłatnego publikowania w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełno-
prawni członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego..  Objętość artykułów  nadesłanych do druku nie powinna przekraczać objętości równo-
ważnej 290 wierszom po maksymalnie 65 znaków (około 10 stron znormalizowanego wydru-
ku (maszynopisu), włączając w to tabele i ryciny). Artykuły przekraczające ustaloną objętość
mogą być przyjęte pod warunkiem pokrycia przez autora kosztów edycji objętości po-
nadnormatywnej (do nadsyłanych materiałów powinna być dołączona deklaracja autora od-
nośnie gotowości pokrycia tych kosztów, jednak już samo nadesłanie artykułu przekraczają-
cego normatywną objętość traktowane będzie jako złożenie takiej deklaracji). Krótkie do-
niesienia, recenzje, sprawozdania (za wyjątkiem sprawozdań ze Zjazdów PTEnt. i posiedzeń
ZG PTEnt.), komunikaty i materiały kronikarskie nie powinny przekraczać 2 stron znorma-
lizowanego wydruku. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów recenzji, sprawoz-
dań, komunikatów i materiałów kronikarskich oraz poprawiania usterek stylistycznych i do-
tyczących nazewnictwa, bez uzgodnienia z autorem..  Osoby  nie  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa  Entomologicznego  mają  prawo
drukowania swoich prac tylko za pełną odpłatnością kosztów edycji..  Wydruki  należy  nadsyłać  w dwóch  egzemplarzach,  załączając  obowiązkowo dyskietkę
3,5'' z plikami przesyłanych tekstów (oddzielną dla każdego z nadsyłanych artykułów). Zale-
ca się stosowanie edytora tekstów Word dla Windows i zapisywanie plików w formacie .rtf.
Teksty (a w szczególności ich pliki na dyskietce) nie mogą zawierać żadnych wyróżnień edy-
torskich (wersalików pisanych przy użyciu klawisza [Shift] lub [CapsLock], podkreśleń, po-
grubień, wcięć wykonanych tabulatorem czy spacją  itp.). Dopuszczalne są jedynie, zastoso-
wane w odpowiednich miejscach wyróżnienia czcionki (np. kursywa dla łacińskich nazw tak-
sonów, kapitaliki dla nazwisk), wykonane   w ł a ś c i w y m i    funkcjami edytora Word dla
Windows. Tabele powinny być sporządzone w formie tekstu, w którym rzędy oddzielone są
„twardym” przeniesieniem [Enter], a kolumny tabulatorem [Tab]; przebieg linii tabeli
i ewentualnie ich grubość można zaznaczyć wyłącznie na wydruku, długopisem lub ołów-
kiem. Nadesłany tekst powinien zawierać:
– tytuł pracy w języku polskim, pod nim w języku angielskim;
– pełne  brzmienie  imienia i  nazwiska autora(ów), dokładny adres (w przypadku krótkich

doniesień, recenzji, sprawozdań i komunikatów, imię i nazwisko autora wraz z nazwą in-
stytucji (podaną w formie skrótowej) i miejscowością należy umieścić na końcu pracy);

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

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

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

łym papierze. Przyjmowane są także ryciny wykonane techniką komputerową w formatach:
*.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp. Fotografie powinny być czarno-białe, kontrastowe, wykonane
na papierze błyszczącym. Na marginesie wydruku tekstu można zaznaczyć ołówkiem miej-
sca, na których mają być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny muszą być zbloko-
wane, przy czym liczba bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wiel-
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Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny.
Część II. Ważki w kolekcji Zakładu Zoologii

UMCS w Lublinie

Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of the Lublin region.
Part II. Dragonflies in the collection of the Department of Zoology

of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

PAWEŁ BUCZYŃSKI

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

ABSTRACT: The collection from the years 1947–1967 is described and analysed. 25 species
are represented. The majority of records comes from the Lublin region (SE Poland). The
most interesting species are thermophilous Sympetrum (S. depressiusculum, S. fonscolombii,
S. meridionale, and S. striolatum).

KEY WORDS: Dragonflies, Odonata, Poland, collection, Mediterranean species.

Wstęp

Lubelszczyzna należała do niedawna do regionów Polski najsłabiej zba-
danych pod względem odonatofauny. Niewiele jest dotyczących jej prac
sprzed II wojny światowej, przy czym obszerne dane z tego czasu podają tyl-
ko FUDAKOWSKI (1922, 1932) i URBAŃSKI (1948). W okresie późniejszym,
większa ilość informacji pojawiła się dopiero w ostatnich dwóch dekadach,
poczynając od pracy ŁABĘDZKIEGO (1985). Przy analizie współczesnej odo-
natofauny, odczuwa się więc brak danych porównawczych. Dlatego bardzo
cenne są dotychczas niepublikowane dane ze zbiorów ważek, pochodzących
z tego terenu. Najważniejsze z nich są kolekcje KOLOSOVA (z lat 1899–1914)
i BAZYLUKA (1929–1953), zdeponowane w Muzeum i Instytucie Zoologii
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PAN w Warszawie. Są one obecnie w trakcie opracowywania. Niewielki zbiór
znajduje się też w Zakładzie Zoologii UMCS w Lublinie (ZZ UMCS). Ce-
lem pracy jest jego przedstawienie i omówienie.

Zbiór

Omawiany zbiór powstał dzięki pracownikom ZZ UMCS, nieżyjącym
już: doc. dr. hab. Sergiuszowi RIABININOWI i dr. Jerzemu BEGDONOWI.
Z nielicznymi wyjątkami, okazy pochodzą z terenu Lubelszczyzny. Materiały
zebrane przez S. RIABININA (64 okazy) zostały zakonserwowane w alkoholu,
zachowały się więc w bardzo dobrym stanie. Dużą ich część oznaczał dr Ste-
fan MIELEWCZYK. Jeden z okazów Sympecma paedisca (BRAU.) był wzmian-
kowany w pracach MIELEWCZYKA (1969) i BUCZYŃSKIEGO (1998a). Mate-
riały J. BEGDONA są spreparowane na sucho i naszpilone. Zachowały się czę-
ściowo (tylko 2 gabloty a 40 okazami, głównie z rodzaju Sympetrum), w złym
stanie.

Lokalizacja stanowisk (kraina, stanowisko, kwadrat UTM) jest następu-
jąca: Nizina Mazowiecka – Kampinos (DC69); Podlasie – Białowieża
(FD94); Polesie – Antopol (FC52), Libiszów (FC40), Sosnowica (FC40),
Świerszczów (FB58), Wytyczno (FC50); Wyżyna Lubelska – Biskupice
(FB36), Bochotnica (EB68), Bratnik (FB09), Czesławice (EB98), Lublin
(FB07), Nałęczów (EB88), Sadurki (EB87); Roztocze – Frampol (FB10),
Tarnawatka (FA68), Zwierzyniec (FB40); Pobrzeże Bałtyku – Wisełka
(VV67).

W zbiorze reprezentowanych jest 25 gatunków. W poniższych stwierdze-
niach podane są: miejscowość, stanowisko (o ile jest na etykiecie), data odło-
wu, liczba okazów danej płci, autor zbioru (B – J. BEGDON, R – S. RIABI-
NIN).
Calopteryx splendens (HARR.): Białowieża (9 VII 1947, 2%%, R); Biskupice

(3 VI 1958, 1& 1%, R).
Calopteryx virgo (L.): Białowieża (9 VII 1947, 1%, R); Bratnik (24 VI 1953,

1%, R); Zwierzyniec, stawy Echo (16 VI 1966, 1%, R).
Sympecma paedisca (BRAU.): Libiszów, torfowisko przy Jez. Białym

(30 VII 1959, 1% , R); Libiszów, torfowisko przy Jez. Czarnym
(2 X 1959, 1%, R).

Lestes dryas KIRBY: Frampol (21 VII 1955, 2&& 2%%, R).
Lestes sponsa (HANSEM.): Libiszów, torfowisko przy Jez. Białym

(30 VII 1959, 1% , R); Sosnowica, stawy (8 X 1965, 1 f 3%%, R;
8 VII 1965, 1&, R; 20 VII 1966, 1& 2%%, R); Zwierzyniec, stawy Echo
(7 VI 1965, 1&, R).
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Lestes virens (CHARP.): Wytyczno, Durne Bagno (23 VIII 1965, 2%%, R);
Frampol, młaka w lesie „Kępy” (29 VIII 1965, 2%%, R); Libiszów, torfo-
wisko przy Jez. Białym (30 VII 1959, 1%, R; 2 X 1959, 1%; R); Kampi-
nos (25 IX 1963, 1%, R); Antopol (27 VII 1964, 1%, B); Sosnowica, sta-
wy (8 X 1965, 1& 1%, R).

Platycnemis pennipes (PALL.): Wisełka, ciek koło Jez. Czajcze (20 VI 1963,
2&&, R); Nałęczów (6 VIII 1964, 1%, B).

Ischnura elegans (VANDER L.): Antopol (27 VII 1964, 1%, B).
Ischnura pumilio (CHARP.): Antopol (27 VII 1964, 2&&, B); Zwierzyniec,

stawy Echo (20 V 1957, 1& 1%, R).
Coenagrion hastulatum (CHARP.): Libiszów, torfowisko przy Jez. Białym

(17 V 1959, 1%, R); Sosnowica, stawy (11 V 1965, 1& 1%, R).
Coenagrion lunulatum (CHARP.): Zwierzyniec, stawy Echo (7 VI 1965, 1&

1%, R).
Coenagrion puella (L.): Kampinos, skraj rez. „Granica” (20 VI 1962, 1%, R);

Świerszczów, jez. Świerszczów (17 VI 1966, 1& 1%, R); Sosnowica, sta-
wy (11 V 1965, 1%, R).

Coenagrion pulchellum (VANDER L.): Libiszów, torfowisko przy Jez. Białym
(26 V 1965, 1%, R); Zwierzyniec, stawy Echo (8 VI 1965, 1%, R).

Erythromma najas (HANSEM.): Antopol (27 VII 1964, 1%, B).
Aeshna mixta LATR.: Sosnowica, stawy (27 VII 1965, 1&, R).
Cordulia aenea (L.): Sosnowica, stawy (11 V 1965, 1& 1%, R).
Libellula quadrimaculata L.: Zwierzyniec, stawy Echo (7 VI 1965, 1&, R).
Sympetrum danae (SULZ.): Kampinos, Strzeleckie Łąki (25 X 1963, 2&&

2%%, R).
Sympetrum depressiusculum (SÉL.): Libiszów, torfowisko przy Jez. Białym

(8 IX 1959, 2&& 2%%, R).
Sympetrum flaveolum (L.): Sadurki (9 VIII 1964, 1& , B); Nałęczów

(13 VII 1967, 1%, B); Lublin, „Start” (30 VII 1964, 1&, B).
Sympetrum fonscolombii (SÉL.): Antopol (17 VII 1964, 1%, B).
Sympetrum meridionale (SÉL.): Sadurki (3 VIII 1964, 3&& 2%%, B).
Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLL.): Frampol (21 VII 1965, 1%, R); Libi-

szów, torfowisko przy Jez. Białym (30 VII 1959, 1&, R); Antopol
(27 VIII 1964, 4&&, B); Bochotnica (17 VIII 1964, 1%, B; 23 VIII 1964,
4&& 1%; B); Sadurki (3 VIII 1964, 4&&, B); Nałęczów (13 VIII 1964,
1& , B); Czesławice (20 VII 1964, 1& 2%%, B); Lublin, „Start”
(30 VII 1964, 1%, B); Sosnowica, stawy (20 VII 1966, 4&& 1%, R).

Sympetrum striolatum (CHARP.): Bochotnica (17 VIII 1964, 2%%, B).
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Sympetrum vulgatum (L.): Wytyczno, Durne Bagno (23 VIII 1955, 1& 1%,
R); Frampol, młaka w lesie „Kępy” (29 VIII 1955, 1&, R); Libiszów, tor-
fowisko przy Jez. Białym (2 X 1959, 1%, R); Tarnawatka (2 VIII 1960,
1%, R); Antopol (27 VII 1964, 1& 1%, B); Sadurki (3 VIII 19, 1%, B);
Nałęczów (6 X 1964, 1%, B); Czesławice (20 VII 1964, 2%%, B); Sosno-
wica, stawy (8 X 1965, 1%, R); Zwierzyniec, Tartaczna Góra
(24 VIII 1965, 1%, R); Zwierzyniec, stawy Echo (22 VII 1965, 2%%, R;
26 VIII 1965, 1%, R).

Dyskusja

Choć zbiór jest stosunkowo niewielki, zasługuje na uwagę. Jego część po-
chodzi z terenu obecnych parków narodowych i rezerwatów przyrody, jak też
z obszarów, które uległy później przekształceniom antropogenicznym. Po-
nadto, kilka gatunków jest interesujących ze względów faunistycznych i zoo-
geograficznych.

Z parków narodowych pochodzą materiały z: Wisełki, Kampinosu, Biało-
wieży, Wytyczna i Zwierzyńca (odpowiednio: Woliński, Kampinoski, Biało-
wieski, Poleski i Roztoczański P. N.). Z rezerwatów – z Libiszowa i ze
Świerszczowa („Torfowisko przy Jez. Czarnym”, „Jez. Świerszczów”). Cenny
jest zwłaszcza okaz Sympecma paedisca z rezerwatu „Torfowisko przy Jez.
Czarnym”, który uległ daleko posuniętym przekształceniom środowiska -
choć gatunek występuje tu do dziś (BUCZYŃSKI 1998a). Dokumentem pier-
wotnego stanu fauny jest też seria okazów znad Jez. Białego. Pochodzą one z
torfowiska przejściowego przylegającego do jeziora i obecnie zdegradowa-
nego wskutek intensywnego wykorzystania rekreacyjnego i zmian hydrolo-
gicznych.

Pod względem zoogeograficznym – także w kontekście toczącej się w
ostatnich latach dyskusji nad ociepleniem klimatu – najbardziej warte uwagi
są ciepłolubne gatunki z rodzaju Sympetrum NEWM.: S. depressiusculum,
S. fonscolombii, S. meridionale i S. striolatum, reprezentujące elementy śród-
ziemnomorski i mongolski. Te gatunki, jak i inne ważki śródziemnomorskie
są obecnie regularnym elementem fauny południowo-wschodniej Polski,
choć nie wszystkie tworzą tu stałe populacje (BUCZYŃSKI 1998b, 2000). Ma-
teriał ze zbioru ZZ UMCS oraz dane FUDAKOWSKIEGO (1922, 1932) wska-
zują, że przynajmniej część z nich stwierdzano stosunkowo często także
wcześniej. Można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ich za-
sięgi obejmowały południowo-wschodnią część kraju także przed kilkudzie-
sięciu laty. Trudno jednak orzec, jaki był ich status: czy zalatywały tu osobni-
ki z populacji bardziej południowych, czy też były to populacje autochtonicz-
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ne. Jeśli by przyjąć pierwszą wersję i skonfrontować ją z sytuacją obecną,
mielibyśmy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach z istotną zmianą jako-
ściową fauny, wskazującą na zmiany zasięgów na północ od Lubelszczyzny.
Na taki proces mogą wskazywać także – choć nie muszą – ostatnie dane z
północnej Polski (BUCZYŃSKI, PAKULNICKA 2000). Problem ten wymaga
dalszej analizy, w oparciu o znane i możliwe do odkrycia materiały historycz-
ne.

SUMMARY

Unpublished collections are important sources of data on dragonflies of the Lublin Re-
gion, because historical published data from the area are very poor. In the paper the collec-
tion of the Department of Zoology of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin is
described and analysed. The collection was created by S. RIABININ and J. BEGDON in the
years 1947–1967.

There are 25 species in the collection. Some of them were collected in national parks
(the Woliński NP, Kampinoski NP, Białowieski NP, Poleski NP, Roztoczański NP) and in
some nature reserves. Some of the areas are now changed or destroyed.

Thermophilous Sympetrum species – S. depressiusculum (SÉL.), S. striolatum (CHARP.)
and especially S. fonscolombii (SÉL.) and S. meridionale (SÉL.) – are the most interesting
ones. Changes of distribution of these Mediterranean and Mongolian dragonflies are an in-
dicator of climate warming. The species are now the frequent element of the fauna of SE
Poland. Materials from the collection and literature data show that the species were present
in the area at the beginning of the 20th century. It is possible that their occurrence is
ephemeral (migrating specimens and/or unstable breeding populations).
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Nowe dane o występowaniu chrząszczy z plemienia Agathidiini
(Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae)

na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

New data on the distribution of the tribe Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae:
Leiodinae) in Wielkopolska-Kujawy Lowlands
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ABSTRACT: New distributional data for 14 species of Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae) in
Wielkopolska-Kujawy Lowlands are presented. Anisotoma orbicularis, Amphicyllis globus,
Agathidium confusum and A. varians are the new species for that area; very old data con-
cerning Anisotoma axillaris, A. castanea, Amphicyllis globiformis, Agathidium nigripenne and
A. laevigatum are confirmed with new findings.

KEY WORDS: Coleoptera, Leiodidae, Leiodinae, Agathidiini, new records, Wielkopol-
ska-Kujawy Lowlands, W Poland.

Plemię Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae), reprezentowane jest w faunie
Polski przez 24 gatunki należące do 4 rodzajów. Ostatnia praca dotycząca
najliczniejszego w gatunki rodzaju Agathidium PANZER, 1797 (KILIAN, BO-
ROWIEC 1998) podsumowuje dane dotyczące występowania należących do
niego gatunków na terenie kraju oraz zawiera uaktualniony klucz do ich
oznaczania.

Jedynie 10 gatunków z omawianego plemienia zostało wcześniej stwier-
dzone na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, przy czym większość danych po-
chodzi sprzed kilkudziesięciu lat (BAŁAZY i in. 1974; BURAKOWSKI i in.
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1978; KILIAN, BOROWIEC 1998). Stosunkowo niewielka ilość informacji wy-
nikać może ze skrytego trybu życia tych chrząszczy oraz trudności w ich
oznaczaniu. Wiele gatunków uznawanych za rzadkie, jest prawdopodobnie
znacznie szerzej rozsiedlonych (KUBISZ 1995).

Poniżej podajemy nowe stanowiska 14 gatunków z plemienia Agathidiini
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. W celu uzupełnienia informacji o śro-
dowiskach występowania grzybinków (BURAKOWSKI i in. 1978; NUNBERG
1987), zamieszczamy dokładne opisy stanowisk, na których były przez nas
odławiane.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.
W tekście zastosowano następujące skróty nazwisk zbieraczy: SK - SZ.

KONWERSKI; PJ - P. JAŁOSZYŃSKI.

Anisotoma axillaris GYLLENHAL, 1810

– Kowal ad Włocławek (UTM: CD72), 13 VIII 1998, 1 ex., leg. PJ, poręba
sosnowa, pod korą pniaka sosnowego.
Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany w pierwszej połowie XX

wieku (BURAKOWSKI i in. 1978).

Anisotoma castanea (HERBST, 1792)

– Puszczykowo ad Poznań (XT29), 28 II 1998, 1 ex., leg. PJ, pod korą leżące-
go pnia wierzbowego; 17 VI 1998, 1 ex., leg. PJ, pułapka Barbera w lesie
sosnowym;

– Chludowo vic. ad Biedrusko (XU22), 11 V 1998, 1 ex., leg. SK, pod odsta-
jącą korą pniaków sosnowych.
Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany w pierwszej połowie XX

wieku (BURAKOWSKI i in. 1978).

Anisotoma glabra (KUGELANN, 1794)

– Puszczykówko ad Poznań (XT29), 7 V 1994, 5 exx., leg. PJ, pod korą mar-
twej, stojącej sosny;

– Promno ad Poznań (XU51), 22 VIII 1998, 1ex., leg. PJ, pod korą olchy le-
żącej na torfowisku;

– Lusowo ad Poznań (XU11), 1 V 1999, 3 exx., leg. SK, pod przegrzybiałą
korą sosny na brzegu Jeziora Lusowskiego;

– Włocławek (CD63), 15 VIII 1997, 2 exx., leg. PJ, las sosnowy, pod korą so-
sny.
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Gatunek wykazany wcześniej z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (BAŁA-
ZY i in. 1974), jednak informacja ta nie została uwzględniona w Katalogu
Fauny Polski (BURAKOWSKI i in. 1978).

Anisotoma humeralis (FABRICIUS, 1792)

– Puszczykowo ad Poznań, 11 VI 1997, 2 exx., leg. PJ, w próchnie buka;
– Osowa Góra ad Poznań (XT29), 16 V 1994, 1 ex., leg. E. BARANIAK, samo-

łówka świetlna;
– Chludowo vic. ad Biedrusko, 12 IX 1998, 1 ex., leg. SK, w spróchniałym

pniu brzozy;
– Promno ad Poznań, 22 VI 1993, 1 ex., leg. PJ, polana w lesie bukowym, na

roślinności;
– Lusowo ad Poznań, 15 V 1997, 15 exx., leg. SK, w hubie na spróchniałym

pniu brzozy;
– Rogalin (XT39), 24 IV 1999, 19 exx., leg. PJ, na hubach rosnących na

pniach brzóz (pojaw masowy).
Gatunek często spotykany i występujący licznie, jednak z obszaru Niziny

Wielkopolsko-Kujawskiej podany ostatnio w 1974 roku (BAŁAZY i in. 1974).
Doniesienia uwzględnione w „Katalogu Fauny Polski” (BURAKOWSKI i in.
1978), odnoszą się do pierwszej połowy XX wieku.

Anisotoma orbicularis (HERBST, 1792)

– Biedrusko vic. ad Poznań (XU32), 3 VIII 1998, 1 ex., leg. SK, w spróchnia-
łym pniu brzozy.
Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Amphicyllis globiformis (C. R. SAHLBERG, 1833)

– Pobiedziska ad Poznań (XU51), 8 V 1994, 2 exx., leg. PJ, w ziemi przesiąk-
niętej sokiem z pniaka świeżo ściętej brzozy.
Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany w pierwszej połowie XX

wieku (BURAKOWSKI i in. 1978).

Amphicyllis globus (FABRICIUS, 1792)

– Puszczykowo ad Poznań, 6 II 1999, 1 ex., leg. PJ, wysiany ze ściółki u pod-
nóża starej wierzby; 23 VII 2000, 1 ex., leg. PJ, to samo stanowisko;

– Radojewo vic. ad Poznań (XU31), 26 VI 1998, 2 exx., leg. SK, w ściółce
wokół pnia spróchniałej wierzby;
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– Promno ad Poznań, 27 III 1999, 2 exx., leg. PJ, pas zarośli olchowych po-
między lasem mieszanym (buk, dąb, brzoza, sosna) a polami, ściółka;
23 X 1999, 1 ex., leg. PJ, zarośla leszczynowe, ściółka pod leżącym pniem
sosny; 9 VII 2000, 1 ex., leg. PJ, ściółka w olsie;

– Lusowo ad Poznań, 8 V 1999, 1 ex., leg. SK, pas zadrzewień śródpolnych –
ściółka; 15 XI 1999, 1 ex., leg. SK, pułapka Barbera na obrzeżu olsu;

– Obrzycko ad Poznań (XU04), 5–10 VI 2000, 1 ex., leg. SK, pułapka Barbe-
ra na obrzeżu lasu sosnowego;

– Rogalin, 24 IV 1999, 1 ex, leg. PJ, na hubie rosnącej na leżącym pniu brzozy.
Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Agathidium (Neoceble) confusum BRISOUT, 1863

– Rogalin, 24 IV 1999, 2 exx., leg. PJ, pod korą leżącego pnia brzozy, na ślu-
zowcach.
Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Agathidium (Neoceble) nigripenne (FABRICIUS, 1792)

– Puszczykowo ad Poznań, 28 II 1998, 2 exx., leg. PJ, pod korą pnia wierzbo-
wego;

– Rogalin, 24 IV 1999, 2 exx., leg. PJ, pod korą leżącej na ziemi gałęzi dębo-
wej;

– Radojewo ad Poznań, 14 IV 1999, 1 ex., leg. PJ, pod korą leżącego pnia
wiązu;

– Lusowo ad Poznań, 1 V 1999, 1 ex., leg. SK, pod przegrzybiałą korą sosny
w lesie dębowo-sosnowym;

– Poznań - Cytadela (XU31), 6 IV 1997, 10 exx., leg. PJ, pod bardzo mokrą
korą leżącej topoli czarnej; 23 VIII 1998, 1 ex., leg. SK, pod odstającą korą
topoli czarnej; 27 IV 1999, 1 ex., leg. PJ, pod korą pniaka topoli czarnej;
4 V 1999, 2 exx., leg. PJ, pod korą leżącego pnia topoli czarnej.
Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podany tylko raz, w latach trzydzie-

stych XX wieku (BURAKOWSKI i in. 1978).

Agathidium (Neoceble) rotundatum (GYLLENHAL, 1827)

– Puszczykowo ad Poznań, 11 IV 1999, 1 ex., leg. PJ, w próchnie pniaka li-
ściastego zasiedlonego przez mrówki Lasius sp.;



15NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU CHRZĄSZCZY Z PLEMIENIA AGATHIDIINI [...]

– Chludowo vic. ad Biedrusko, 29 III 1998, 1 ex., leg. SK, na mokrym od
soku pniu brzozy.
Ostatnio odławiany w Rudzie Milickiej (KILIAN, BOROWIEC 1998).

Agathidium (Neoceble) varians BECK, 1817

– Puszczykowo ad Poznań, 25 II 1995, 1 ex., leg. PJ, las bukowy, w próchnie
buka; 17 X 1998, 3 exx., leg. PJ, las bukowy, na gałęzi dębowej leżącej pod
ściółką;

– Szreniawa ad Poznań (XT29), 26 V 2000, 1 ex., leg. SK, pod przegrzybiałą
korą leżącego pnia;

– Chludowo vic. ad Biedrusko, 29 III 1998, 1 ex., leg. SK, na mokrym od
soku pniaku brzozowym;

– Radojewo ad Poznań, 18 III 1998, 1 ex., leg. SK, ściółka wokół spróchnia-
łego pnia wierzby;

– Promno ad Poznań, 24 I 1999, 1 ex., leg. PJ, ściółka pod topolami na
brzegu śródleśnego bajora; 27 II 1999, 2 exx., leg. PJ, ściółka w zaroś-
lach leszczynowych; 14 III 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowo-dębowy, ściół-
ka; 27 III 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowy, ściółka pod pniem brzozy;
27 III 1999, 3 exx., leg. PJ, las bukowy, opuszczone mrowisko w pniaku dę-
bowym; 17 IV 1999, 4 exx., leg. PJ, las bukowy, ściółka pod pniakiem jawo-
ra, 12 II 2000, 3 exx., leg. PJ, buczyna, ściółka; 2 VII 2000, 1 ex., leg. PJ;
9 VII 2000, 2 exx., leg. PJ, ściółka w olsie;

– Poznań - Cytadela, 25 VIII 1998, 8 exx., leg. PJ, pod korą leżącego pnia li-
ściastego.
Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Agathidium (Agathidium) atrum (PAYKULL, 1798)

– Puszczykowo ad Poznań, 28 II 1998, 1 ex., leg. PJ, pod korą pnia wierzbo-
wego;

– Biedrusko vic. ad Poznań, 8 - 20 IV 2000, 2 exx., leg. P. SIENKIEWICZ, pu-
łapka Barbera w świetlistej dąbrowie;

– Pobiedziska ad Poznań, 20 IX 1998, 1 ex., leg. PJ, las bukowy, pod korą le-
żącej brzozy;

– Promno ad Poznań, 27 III 1999, 2 exx., leg. PJ, las bukowy, ściółka pod
pniem brzozy; 10 IV 1999, 1 ex., leg. PJ, ściółka w zaroślach wierzbowych
na obrzeżu olsu; 2 X 1999, 1 ex., leg. PJ, las mieszany, ściółka wokół pniaka
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brzozowego; 23 X 1999, 1 ex., 6 XI 1999, 1 ex., 6 II 2000, 1 ex., leg. PJ,
ściółka w zaroślach leszczynowych; 11 XI 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowy,
ściółka wokół leżących kłód dębowych;

– Poznań - Cytadela, 28 X 1999, 1 ex., leg. PJ, ściółka pod klonem.
Brak danych odnośnie występowania tego gatunku na Nizinie Wielkopol-

sko-Kujawskiej w Katalogu Fauny Polski (BURAKOWSKI i in. 1978). Wymie-
niony jest z tego obszaru przez KILIAN i BOROWCA (1998), bez podania kon-
kretnego stanowiska.

Agathidium (Agathidium) laevigatum ERICHSON, 1845

– Promno ad Poznań, 27 II 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowy, ściółka pod starą
topolą czarną na brzegu śródleśnego bajora, 13 XI 1999, 1 ex., leg. PJ, las
bukowy, ściółka pod chrustem brzozowym na brzegu śródleśnego bajora;

– Puszczykówko ad Poznań, 24 IV 1999, 1 ex., leg. PJ, brzeg Warty, na grzy-
bach bedłkowatych rosnących na częściowo zanurzonej w wodzie kłodzie
liściastej;

– Radojewo vic. ad Poznań, 1 ex., leg. SK, ściółka wokół spróchniałego pnia
wierzby.
Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany w drugiej połowie XIX

i pierwszej połowie XX wieku (BURAKOWSKI i in. 1978).

Agathidium (Agathidium) seminulum (LINNAEUS, 1758)

– Puszczykowo ad Poznań, 10 IV 1998, 1 ex., leg. PJ, pod korą leżącej sosny;
28 II 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowy, ściółka; 11 IV 1999, 1 ex., leg. PJ, las
mieszany (dąb, buk, sosna), pod korą pniaka dębowego;

– Szreniawa ad Poznań, 26 V 2000, 4 exx., leg. SK, pod przegrzybiałą korą le-
żącego pnia;

– Jarosławiec ad Poznań (XT29), 19 IV 1997, 2 exx., leg. PJ, w próchnie
pniaka sosnowego;

–Lusowo ad Poznań, 1 V 1999, 5 exx., leg. SK, pod odstającą korą pniaków
sosnowych; 23 V 1999, 1 ex., leg. SK, pułapka Barbera na obrzeżu olsu;

– Promno ad Poznań, 14 III 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowo-dębowy, ściółka
na brzegu śródleśnego bajora; 10 IV 1999, 2 exx., leg. PJ, pod korą pnia-
ka liściastego zasiedlonego przez mrówki Lasius sp.; 23 X 1999, 1 ex.,
6 XI 1999, 2 exx., 11 XI 1999, 1 ex., leg. PJ, zarośla leszczynowe, ściółka
pod leżącym pniem sosnowym; 11 XI 1999, 1 ex., leg. PJ, las bukowy,
ściółka wokół kłód dębowych; 8 I 2000, 10 exx., leg. PJ, w próchnie buka;
2 VII 2000, 1 ex., leg. PJ; 9 VII 2000, 1 ex., leg. PJ, ściółka w olsie;

– Rogalin, 8 V 1999, 2 exx., leg. PJ, pod korą dębu;
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– Kowal ad Włocławek, 13 VIII 1998, 1 ex., leg. PJ, poręba sosnowa, pod
korą pniaka sosnowego;

– Włocławek, 3 IV 1999, 3 exx., leg. PJ, ściółka w zaroślach wierzbowych na
torfowisku;

– Puszcza Notecka: Hamrzysko (WU55), 7 IV 1994, 4 exx., 9 IV 1994, 5 exx.,
leg. PJ, zarośla brzozowe, pod korą leżących brzóz.
Gatunek bardzo pospolity, na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej ostatnio

wykazywany z Rudy Milickiej (KILIAN, BOROWIEC 1998).

SUMMARY

The tribe Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae, Leiodinae) is represented in Poland by 24
species belonging to 4 genera. So far 10 species have been recorded from the Wielkopolska-
Kujawy Lowlands. On the basis of the authors’ collections some new localities for the spe-
cies are presented. Four species: Anisotoma orbicularis (HERBST, 1792), Amphicyllis globus
(FABRICIUS, 1792), Agathidium (Neoceble) confusum BRISOUT, 1863 and Agathidium
(Neoceble) varians BECK, 1817 are reported from the Wielkopolska-Kujawy Lowlands for
the first time. Anisotoma axillaris GYLLENHAL, 1810, Anisotoma castanea (HERBST, 1792),
Amphicyllis globiformis (C. R. SAHLBERG, 1833), Agathidium (Neoceble) nigripenne
(FABRICIUS, 1792) and Agathidium (Agathidium) laevigatum ERICHSON, 1845 were recorded
in the area at the beginning of 20th century; the occurrence of these species is now con-
firmed by new findings.
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GORB S. N., PAVLJUK R. S., SPURIS Z. 2000: Strekozy (Odonata) Ukrainy:
faunističeskij obzor. Vestnik zoologii, Otdel’nyj vypusk No. 15, ss. 1-154.
ISSN: 0084-5604, ISBN: 966-02-1815-X.

Jako suplement do „Vestnika zoologii”, wydawanego przez Instytut Zoologii Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy, ukazał się firmowany przez trzech cenionych specjalistów, fauni-
styczny przegląd ważek Ukrainy. Praca składa się z przedmowy, 7 rozdziałów i wykazu pi-
śmiennictwa. Zaczyna się od przedstawienia podziału fizjograficznego Ukrainy (rozdział 1)
i historii badań ważek kraju (rozdział 2). Następnie omówione są cechy morfologiczne
i biologia ważek (rozdziały 3 i 4), w tym okresy pojawu imagines na Ukrainie. Rozdział 5 za-
wiera klucz do oznaczania imagines, bogato ilustrowany czytelnymi, czarno-białymi ilustra-
cjami.

Główną i najważniejszą częścią opracowania są rozdziały 6 i 7, przedstawiające rozmiesz-
czenie na terenie Ukrainy 73 gatunków ważek (w sumie na podstawie 4635 rekordów).
Pierwszy z nich zawiera dane szczegółowe: po krótkiej charakterystyce każdego gatunku,
podane są wszystkie stanowiska w układzie administracyjnym (w podziale na 24 obwody).
Dotyczy to zarówno informacji literaturowych, jak też bardzo dużej liczby danych niepubli-
kowanych – ze zbiorów autorów i kolekcji muzealnych. Materiały publikowane po raz pierw-
szy podane są w formie dość szczegółowej (z datą odłowu i liczbą zebranych osobników oby-
dwu płci). Natomiast rozdział 7 obejmuje listy gatunków wykazanych z poszczególnych ob-
wodów, wraz ze źródłami informacji. Opracowanie kończy się wykazem literatury, obejmu-
jącym ponad 180 pozycji.

Autorzy nie ustrzegli się kilku usterek merytorycznych. Jednak istotna jest tylko jedna:
w przeglądzie faunistycznym brak niektórych prac z drugiej połowy lat 90-tych XX w. Autor
tej recenzji, znający ukraińskie piśmiennictwo odonatologiczne dość pobieżnie, mógłby do-
dać kilka publikacji zawierających dane z obwodów północnych i wschodnich, zwłaszcza ki-
jowskiego (Kiïvs'ka oblast) i czernichowskiego (Černigivs'ka oblast). W jednej z nich
(ŠEŠURAK, PADALKO 1996: [W:] Suč. stan šljachi vyriš. Ekol. problem Černigovkoj obl.,
Černigiv: 127-128.) podany jest gatunek nowy dla fauny Ukrainy – Aeshna serrata HAGEN,
1856. Wprawdzie informacja ta jest mało wiarygodna, jednak należało by się do niej usto-
sunkować. Szczegółem technicznym, lecz utrudniającym korzystanie z pracy osobom niezna-
jącym dobrze Ukrainy, jest brak w pracy mapy z podziałem Ukrainy na obwody.

Nie może to jednak umniejszyć wysokiej, pozytywnej oceny omawianej pozycji – tak pod
względem merytorycznym, jak i formalnym. Jest ona godna polecenia każdemu entomolo-
gowi, zainteresowanemu ważkami Europy. Z punktu widzenia czytelnika spoza Ukrainy,
szczególnie cenne jest to, że jako pierwsza daje syntetyczny, całościowy obraz występowania
ważek na terenie Ukrainy. Umożliwia tym samym korzystanie z rozproszonych w literaturze,
bogatych danych, z których najstarsze datują się jeszcze na II połowę XVIII w. (praca PAL-
LAS'a z 1771 r.). Bardzo cenne są także liczne rekordy dotychczas niepublikowane. Można
założyć, że powstanie takiego przeglądu wpłynie także na ożywienie badań nad ważkami
Ukrainy, w tym szczególnie działalności amatorskiej. Należy mieć nadzieję, że co najmniej
równie dobre opracowanie powstanie na temat ważek Polski, dla których ostatnią syntezą
jest praca URBAŃSKIEGO (1948: Annls Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. C, 3 (11): 289-317.).

Paweł BUCZYŃSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin
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Odżywianie się imagines caponia mglistego Leiopus nebulosus (L.)
(Coleoptera: Cerambycidae) owocnikami grzyba Diatrype bullata

(HOFFM.: FR.) TUL. (Ascomycotina: Sphaeriales)

Feeding of adults of Leiopus nebulosus (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) on
fruit-bodies of the fungus Diatrype bullata (HOFFM.: FR.) TUL.

(Ascomycotina: Sphaeriales)

JAKUB MICHALCEWICZ

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

ABSTRACT: The feeding of adult beetles of Leiopus nebulosus on the fruit-bodies of the
fungus Diatrype bullata was observed; the same damages on the fungus colonies were found
under natural conditions – both cases of the sallow (Salix caprea).

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, fungivores, Leiopus nebulosus, Diatrype bullata.

Środkowoeuropejskie gatunki Cerambycidae pobierające pokarm jako
owady doskonałe można zakwalifikować do kilku grup troficznych, wśród
których znajduje się także bardzo nieliczna grupa konsumentów grzybni, za-
rodników i owocników grzybów (STARZYK 1999). Według danych z piśmien-
nictwa, spośród gatunków występujących w Europie pokarm w postaci grzy-
bów na pewno pobierają: Pogonocherus hispidus (L.) (FUNKE 1957) oraz Le-
iopus nebulosus (L.) (ZIELIŃSKI 1999). Pewne gatunki kózkowatych, np. Mo-
nochamus urussovi (FISCH.) przenoszą w swoim przewodzie pokarmowym
zarodniki grzybów z rodzaju Ceratocystis H. SYDOW et SYDOW, powodują-
cych sinienie drewna (ISAEV i in. 1988). W przewodzie pokarmowym Corym-
bia rubra (L.) znaleziono natomiast grzybnię i konidia Alternaria sp., chlami-
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dospory oraz inne części grzybów (KINNMARK 1924) (wg BUTOVITSCHA
1939). GUTOWSKI (1995) uważa ponadto, że wylęgające się imagines Pseu-
dovadonia livida (FABR.) podczas przegryzania się przez kokon i warstwę
gleby obficie przerośniętej grzybnią Marasmius oreades (BOLT.) FR. pobiera-
ją również ten pokarm. Warto w tym miejscu wspomnieć także o informa-
cjach podanych przez CRAIGHEAD’a (1950) (wg STARZYKA 1999), który zali-
cza do konsumentów grzybów nadrzewnych wszystkie północnoamerykań-
skie gatunki z rodzaju Leiopus SERV. i rodzajów pokrewnych. Fakt pobiera-
nia pokarmu grzybowego przez imagines Leiopus nebulosus podał jak do-
tychczas tylko ZIELIŃSKI (1999). W warunkach laboratoryjnych obserwował
on odżywianie się imago tej kózki anamorfą grzyba workowego z rzędu
Sphaeriales, najprawdopodobniej z rodzaju Cytosporina (SACC.) SACC., wy-
rosłej na gałęzi graba zwyczajnego, Carpinus betulus L.

Fot. Obszar żerowania chrząszczy Leiopus nebulosus (L.) na owocnikach Diatrype bullata
(HOFFM.: FR.) TUL.: a – kolonie owocników nieuszkodzone, b – żerowiska (ok. 6× po-
wiekszone) (fot. M. KOLASIŃSKI).

Phot. Feeding area of adults of Leiopus nebulosus (L.) on fruit-bodies of Diatrype bullata
(HOFFM.: FR.) TUL.: a – undamaged colonies of fungus, b – insect galleries (magni-
fied approx. 6×) (phot. M. KOLASIŃSKI).



21ODŻYWIANIE SIĘ IMAGINES LEIOPUS NEBULOSUS OWOCNIKAMI GRZYBA [...]

Podczas badań nad kózkowatymi prowadzonych na terenie Tenczyńskie-
go Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych na Wyżynie Krakowskiej, stwierdziłem odżywianie się w
warunkach laboratoryjnych imagines L. nebulosus owocnikami grzyba wor-
kowego Diatrype bullata (HOFFM.: FR.) TUL. z rzędu Sphaeriales. Poddane
obserwacjom chrząszcze zostały wyhodowane z fragmentu gałęzi wierzby
iwy, Salix caprea L., zebranej 3 III 2000 r. w okolicach Balic koło Krakowa,
na której licznie występowały otocznie wspomnianego grzyba. Trzymane w
zamkniętej hodowli imagines zupełnie wyjadły część owocników występują-
cych na korze ich materiału lęgowego, przez co obraz żerowania stał się bar-
dzo wyraźny (Fot.). Kilka miesięcy później, w lipcu, zebrałem na tym samym
stanowisku gałąź iwy z charakterystycznie wyjedzonymi otoczniami wspo-
mnianego gatunku grzyba oraz opuszczonym żerowiskiem L. nebulosus. Po-
zwala to sądzić, że chrząszcz ten taki pokarm grzybowy pobiera także w wa-
runkach naturalnych.

Specyficzne powiązania troficzne kózkowatych z grzybami to problem
słabo zbadany, a bardzo interesujący. Dużo informacji na ten temat mogą
dostarczyć obserwacje imagines w warunkach naturalnych i laboratoryjnych,
czy też próby izolacji grzybów z wnętrza ciał chrząszczy poprzez np. umiesz-
czanie ich na odpowiednich pożywkach. W przyszłości należy spodziewać się
z pewnością powiększenia listy grzybożernych gatunków Cerambycidae.

Składam serdeczne podziękowania Panu prof. dr. hab. Jerzemu STARZY-
KOWI za cenne uwagi dotyczące poruszonego tematu oraz Panu prof. dr.
hab. Tadeuszowi KOWALSKIEMU za oznaczenie gatunku grzyba.

SUMMARY

Little is known on the feeding of adult longicorn beetles (Cerambycidae) on fungi so far.
The author observed adults of Leiopus nebulosus (L.) feeding on the fruit-bodies of the fungus
Diatrype bullata (HOFFM.: FR.) TUL. (Sphaeriales) on the branch of sallow (Salix caprea L.) in
laboratory conditions. Similar damages were found on this fungus colonies on the sallow
bark in natural habitats. Mycotrophy of this beetle on another fungus of the order
Sphaeriales was earlier reported by ZIELIŃSKI (1999). Fruit-bodies of the fungi are most
probably ususaul components of L. nebulosus diet.
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Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911), nowy dla Polski
gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae)

Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911), species of clearwing moth
new to the Polish fauna (Lepidoptera: Sesiidae)

MAREK BĄKOWSKI 1, ZYGMUNT ŚLIWIŃSKI 2

1 Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul.Fredry 10,
61-701 Poznań

2 Armii Krajowej 30 m. 4, 94-046 Łódź

ABSTRACT: Chamaesphecia nigrifrons (Lepidoptera: Sesiidae) has been recorded from the
Bieszczady Mts. in south-eastern Poland. This is the first record of this species in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, Chamaesphecia nigrifrons, new record, Poland.

W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano po raz pierwszy z Polski cztery
gatunki przezierników: Synanthedon mesiaeformis H. – S. (BUSZKO, HOŁO-
WIŃSKI 1994), S. loranthi KR. (HOŁOWIŃSKI, MIŁKOWSKI 1999), Chamaes-
phecia tenthrediniformis (DEN. et SCHIFF.) (BĄKOWSKI 1995), Ch. hungarica
TOM. (BĄKOWSKI, HOŁOWIŃSKI 1996).

Przeglądając zbiory motyli Z. ŚLIWIŃSKIEGO znaleźliśmy kolejny gatunek
Sesiidae – Chamaesphecia nigrifrons LE CERF, dotychczas nie podawany z
naszego kraju:
– Bieszczady: Wetlina (UTM: FV04), 1%, 21 VI 1967, leg. Z. ŚLIWIŃSKI.

Okaz ten został oznaczony jako Synansphecia muscaeformis ESP. Pod
taką nazwą został również opublikowany przez BIELEWICZA (1973).
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Ch. nigrifrons jest jednym z mniejszych europejskich gatunków przezier-
ników. Rozpiętość skrzydeł waha się między 9–16 mm. Najważniejsze cechy
morfologiczne tego gatunku to: czułki i czoło czarne; głaszczki wargowe u
nasady białe, ku końcowi żółte oraz czarne; brzegi i przepaski na skrzydłach
przednich ciemnobrązowe lub czarne; przepaska na skrzydłach przednich
szeroka; okienko zewnętrzne małe, owalne, złożone z 3 komórek; tylne gole-
nie czarne z zakończeniem w kolorze białym lub żółtobiałym; pierścienie na
segmentach odwłoka IV, VI (VII u samca ) w kolorze białym lub żółtym.

Dokładny opis budowy zewnętrznej oraz budowę aparatów kopulacyj-
nych Ch. nigrifrons podają LAŠTŮVKA i LAŠTŮVKA (1995) oraz ŠPATENKA
i in. (1999).

Stan poznania rozsiedlenia tego gatunku jest niezadowalający. Stanowi-
sko Ch. nigrifrons w Polsce rozszerza północno-wschodnią granicę zasięgu
tego gatunku w Europie.

W najbliższym sąsiedztwie stanowiska w Bieszczadach, Ch. nigrifrons był
podawany z południowo-wschodniej Słowacji z Vihorlatu – Podhorod (ŠPA-
TENKA, LAŠTŮVKA 1983), Slovensky Kras i Cerova vrchovina (LAŠTŮVKA
inf. ustna). W ostatnim czasie pojedyncze samce tego gatunku odłowiono
przy pomocy syntetycznych feromonów w okolicach Jablonicy (południo-
wo-zachodnia Słowacja) i po raz pierwszy w Czechach, na obszarze wzgórz
Palava – Morawy (GARREVOET, LAŠTŮVKA 1998).

Ch. nigrifrons znany jest również z rozproszonych stanowisk we Francji,
południowo-zachodnich Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Chorwacji, Ju-
gosławii, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Grecji, zachodniej Turcji, północ-
no-zachodniej Syrii, na Ukrainie (Krym) i w południowej Rosji łącznie z gó-
rami Kaukaz (LAŠTŮVKA, LAŠTŮVKA 1995).

Ostatnie odłowy tego gatunku w Czechach a w szczególności w południo-
wo-wschodniej Słowacji mogą sugerować, że Ch. nigrifrons nadal występuje
w Polsce. Potwierdzenie tego faktu wymaga jednak przeprowadzenia aktual-
nych badań Sesiidae w Bieszczadach.

Rośliną żywicielską Ch. nigrifrons jest dziurawiec zwyczajny – Hypericum
perforatum L. Gąsienica żeruje w korzeniach, natomiast przepoczwarzenie
ma miejsce u podstawy suchej łodygi. Obecność gąsienicy w roślinie można
łatwo stwierdzić po znajdujących się u podstawy łodygi czerwonobrunatnych
trocinach (BETTAG 1991).

Żerowanie gąsienicy zazwyczaj doprowadza do obumarcia rośliny i często
w okresie zimowym łodygi zasiedlonych roślin przewracają się lub łamią.
Dorosły motyl po wyjściu z poczwarki przechodzi na część szczytową przeła-
manej łodygi.
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Cykl rozwojowy Ch.nigrifrons trwa rok. Motyl ten, jak większość przezier-
ników, zasiedla rośliny żywicielskie rosnące w miejscach dobrze nasłonecz-
nionych i otwartych, takie jak przydroża, pastwiska, obrzeża lasów. Pojaw
imago od maja do połowy lipca (LAŠTŮVKA, LAŠTŮVKA 1995).

SUMMARY

Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911) (Lepidoptera: Sesiidae) is new to the Polish
fauna. A single male of this species of clearwing moth was captured in 1967 in south-eastern
Poland. In the neighbouring countries Ch. nigrifrons is known from several records from
Slovakia and Czech Republic. The new locality in Bieszczady Mts. extends the north-eastern
corner of the range of Ch. nigrifrons in Europe. The morphology characters distinguishing
this species from its relatives, biology and information on the distribution of Ch. nigrifrons,
are given.
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Katalog zbioru Lepidoptera Muzeum Przyrodniczego we Lwowie.
Część I

Catalogue of the Lepidoptera from the collections of the Natural History
Museum in Lvov. Part I

TADEUSZ RIEDL 1, WOŁODYMYR RIZUN 2

1 Zakład Ekologii AWFiS, ul. Wiejska 1, 80-336 Gdańsk
2 Natsional'na Akademia Nauk Ukrainy, Derzhavnyi Pryrodoznavchyi Muzeyi, Teatral'na 18,

290008 L'viv

ABSTRACT: The moths belonging to the families Heliodinidae, Stathmopodidae,
Batrachedridae, Agonoxenidae, Momphidae, Cosmopterigidae and Chrysopeleiidae (31 species
represented by 249 specimens) from the collections of the Natural History Museum in Lvov
are listed.

KEY WORDS: Catalogue, Lepidoptera, Heliodinidae, Stathmopodidae, Batrachedridae,
Agonoxenidae, Momphidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleiidae, Natural His-
tory Museum, Lvov.

Opracowywanie zbioru motyli Państwowego Muzeum Przyrodniczego
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Muzeum imienia Dzieduszyckich) we
Lwowie stało się możliwe dzięki pomocy finansowej Komitetu Badań Na-
ukowych oraz współpracy pomiędzy wymienionym Muzeum i Zakładem
Ekologii AWFiS w Gdańsku. Badania rozpoczęte w 1999 r. dotyczyły mate-
riałów należących do rodzin Heliodinidae, Stathmopodidae, Batrachedridae,
Agonoxenidae, Momphidae, Cosmopterigidae i Chrysopeleiidae.

Materiały te zostały zebrane w XIX i XX wieku (przed 1939 r.) przez
Maksymiliana SIŁĘ-NOWICKIEGO, Augusta STÖCKLA, Michała ŚWIĄTKIEWI-
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CZA i Jana WERCHRATSKIEGO. Tworzą one dwa oddzielne zbiory. Zbiór
wspólny to materiały wszystkich wymienionych wyżej badaczy wraz z
A. STÖCKLEM. Drugi zbiór obejmuje większość materiałów A. STÖCKLA.

Okazy zebrane przez M. SIŁĘ-NOWICKIEGO posiadają bardzo drobne
etykiety wielkości około 16 mm2, z liczbami odpowiadającymi dacie złapania
(np. 21/6) oraz podłużne czerwone etykiety z nadrukiem „NOWICKI”. Na
podstawie pracy NOWICKIEGO (1860), w której wylicza on 15 gatunków z wy-
mienionych na wstępie rodzin, można było w określonej liczbie przypadków
wnioskować o pochodzeniu okazów, z których większość znaleziona była w
okolicach Lwowa, w Radłowicach Górnych koło Sambora (Radlovychi) i w
Rakowcu koło Drohobycza (Rakoviets).

Etykietacja okazów zbieranych przez pozostałych badaczy jest dość roz-
maita. Niekiedy nie są niestety podane miejscowości, co w niektórych przy-
padkach uniemożliwia ustalenie pochodzenia poszczególnych okazów mimo
prac faunistycznych publikowanych przez tych badaczy. W pracach tych albo
w ogóle brak danych o motylach należących do rodzin stanowiących przed-
miot niniejszego opracowania, albo dane są dość skąpe. W szczególności
STÖCKL (1908, 1911, 1922, 1928) wylicza odpowiednio 3, 1, 10 i ani jednego
gatunku, a ŚWIĄTKIEWICZ (1924, 1926, 1928) tylko w ostatniej pracy jeden
gatunek. U WERCHRATSKIEGO (1870) brak danych.

Materiały zebrane przez tych autorów pochodziły z miejscowości: Lwów
(L'viv), Biłohorszcze (L'viv Bilohorshcha), Brzuchowice (Briukhovychi), Fo-
reszczenka [koło Worochty] (Foreshchenka), Hołosko (L'viv Holosko), Ja-
nów Lwowski (Ivano-Frankove), Kasowa Góra (Kasova Hora), Kąkolniki
(15 km od Halicza) (Kukil'nyky), Lesienice (L'viv Lysynychi), Łysa Góra
[koło Złoczowa] (Lysa Hora), Mikuliczyn nad Prutem (Mykulychyn), Nagra-
bie [koło Brzeżan] (Nagraby), Pasieki (L'viv Pasiky), Pistyń [koło Kosowa
Huculskiego] (Pistyn), Rawa Ruska (Rava Rus'ka), Rzęsna Polska (L'viv
Riasne), Strzałków [koło Stryja] (Strilkiv), Szerszeniowce (Shershenivka),
Zubrza (L'viv Zubra) oraz z Dynowa, Krakowa, Swarzędza, Wrocławia i z
Tatr.

W wyniku przeprowadzonych badań zostały sprawdzone i zweryfikowane
dawne oznaczenia. Ogółem zbadanych zostało 249 okazów należących do 31
gatunków. Zbiór wspólny zawiera 19 gatunków (99 exx.), zbiór STÖCKLA 29
gatunków (150 exx.). Błędy stwierdzone w publikowanych danych są w sto-
sownych miejscach sprostowane. Wykaz zbadanego materiału przedstawiony
jest poniżej, a użyte skróty są następujące:

coll. com. – zbiór wspólny, coll. ST. – zbiór A. STÖCKLA, NOW. – Mak-
symilian SIŁA-NOWICKI, ST. – August STÖCKL, ŚWIĄT. – Michał
ŚWIĄTKIEWICZ, WERCHR. – Jan WERCHRATSKI.
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HELIODINIDAE

Heliodines roesella (LINNAEUS, 1758)

Coll. com.: 4 exx. „Janów” (ŚWIĄT.), 1 ex. „Lesienice” (ŚWIĄT.), 1 ex.
? (ŚWIĄT.).

Coll. ST.: 6 exx. „Kraków, 10 VI”, 1 ex. „Janów 7 VI”, 1 ex. „Janów, 17 VI”.

STATHMOPODIDAE

Stathmopoda pedella (LINNAEUS, 1761)

Coll. com.: 1 ex. „Dynów” (ŚWIĄT.).
Coll. ST.: 1 ex. „Lwów, 8 VII”, 1 ex. „Pistyń, 13 VII”, 1 ex. „Pistyń, 21 VII”,

1 ex. „Rzęsna Polska, 4 VII”, 1 ex. „Zubrza, 10 VII”.

BATRACHEDRIDAE

Batrachedra praeangusta (HAWORTH, 1828)

Coll. com.: 1 ex. „20/6 WK” (NOW.), 1 ex. „29/6WK” (NOW.), 1 ex. „11/7
WK” (NOW.), 1 ex. „6/8 WK”(NOW.), 5 exx. „Leopolis” (ST.), 11 exx. „Le-
sienice ex. l.” (ŚWIĄT.), 1 ex. „9/7” (WERCHR.), 3 ex. ? (WERCHR.).

Coll. ST.: 4 exx. „Lwów, ex l. 20 VI”, 2 exx. „Lwów, ex l., 23 VI”, 1 ex.
„Lwów, 23 VIII”, 1 ex. „Janów, 24 VI”, 1 ex. „Lesienice, 10 VI”.

Batrachedra pinicolella (ZELLER, 1839)

Coll. com.: 1 ex. „29/6” (NOW.), 2 exx. „3/7” (NOW.), 2 exx. „Leopolis” (ST.),
1 ex. „Hołosko, 6 VII” (ST.), 1 ex. „28,36” (ŚWIĄT.), 1 ex. „28,37” (ŚWIĄT.),
1 ex. „22,21” (ŚWIĄT.), 1 ex. „22,22” (ŚWIĄT.).

Coll. ST.: 2 exx. „Lwów, 3 VII”, 2 exx. „Lwów, 8 VII”, 2 exx. Bzuchowice [sic!]
[= Brzuchowice], 2 exx. „Rzęsna Polska, 27 VI”, 4 exx. „Hołosko, 28 VI”.
Pochodzenie okazów NOWICKIEGO możliwe z Lesienic lub spod Janowa

(NOWICKI 1860; SCHILLE 1930).

AGONOXENIDAE

Chrysoclista linneella (CLERCK, 1759)

Coll. com.: 1 ex. „Lwów, 27 VI” (ŚWIĄT.), 1 ex. „Lwów, 31 VII” (ŚWIĄT.),
1 ex. „Rawa Ruska, VI” (ŚWIĄT.), 2 exx. ? (WERCHR.).

Coll. ST.: 1 ex. „Lwów, 3 VII”, 1 ex. „Lwów, 8 VII”, 2 exx. „Lwów, 10 VII”,
1 ex. „Lwów, 11 VII”, 1 ex. „Lwów, 21 VII”, 1 ex. „Pasieki hal.”.
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Chrysoclista splendida KARSHOLT, 1997

Coll. com.: 1 ex. ? (NOW.).
Okaz ten najprawdopodobniej pochodzi z Tatr.

Heinemannia laspeyrella (HÜBNER, 1796)

Coll. com.: 1 ex. „23/6” (NOW.), 1 ex. „Kąkolniki” (ŚWIĄT.), 1 ex. „Łysa
Góra, 3 VI” (ŚWIĄT.).

Coll. ST.: 6 exx. „Nagrabie, 4 VI”, 1 ex. „Nagrabie, 9 VI”.
Wskazany wyżej okaz ze zbioru NOWICKIEGO złapany 23 VI w Pawłówce

koło Sambora, błędnie oznaczony jako H. festivella (SCHIFF. et D., 1775),
dwukrotnie był pod tą nazwą opublikowany (NOWICKI 1860; SCHILLE 1930).

Blastodacna atra (HAWORTH, 1828)

Coll. com.: 1 ex. „8/8” (NOW.), 1 ex. „12/8 L” (NOW.), 1 ex. „Lwów, VI”
(ŚWIĄT.).

Coll. ST.: 1 ex. „Mikuliczyn, 28/6. 903”, 1 ex. „Mikuliczyn, 28 VI”, 2 exx. „Lwów,
16/7”, 2 exx. „Lwów, 9 VI 934”, 1 ex. „Lwów, 4 VII”, 1 ex. „Lwów, 12/7”.
Okazy NOWICKIEGO pochodzą ze stanowiska Łuh w Rakowcu koło Dro-

hobycza (NOWICKI 1860). Okazy z Mikuliczyna (STÖCKL 1911) i Lwowa
(SCHILLE 1930) były cytowane jako B. hellerella (DUP.).

Dystebenna stephensi (STAINTON, 1849)

Coll. ST.: 2 exx. „Biłohorszcze, 22 V”.
SCHILLE (1930) wymienia tylko jeden okaz z tej miejscowości (ta sama

data), STÖCKL (1908, 1911, 1922, 1928) o tym gatunku nie wspomina.

MOMPHIDAE

Mompha miscella (SCHIFFERMÜLLER et DENIS, 1775)

Coll. com.: 2 exx. „12/6” (NOW.), 1 ex. „22/6” (NOW.).
Coli. ST.: 2 exx. „Lwów”, 1 ex. „Lwów, 27 VI”, 1 ex. „Rzęsna Polska, 4 VI”.

Okazy NOWICKIEGO pochodzą ze Lwowa i Janowa (NOWICKI 1860).

Mompha idaei (ZELLER, 1839)

Coll. ST.: 1 ex. „Foreszczenka, 20 VI 1913”, 1 ex. „Mikuliczyn, 21 VI”, 1 ex.
„Lwów, 24 VI 36”.

Mompha langiella (HÜBNER, 1796)

Coll. ST.: 1 ex. „Mikuliczyn”, 1 ex. „Lwów, 1 VI”, 1 ex. „Rzęsna Polska”.
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Mompha locupletella (SCHIFFERMÜLLER et DENIS, 1775)

Coll. com.: 1 ex. „5/6” (NOW.).
Coll. ST.: 1 ex. „Lwów, 8 VII”.

Okaz złapany przez NOWICKIEGO pochodzi z Radłowic Górnych (NO-
WICKI 1860).

Mompha raschkiella (ZELLER, 1839)

Coll. com.: 2 exx. „Lwów, ex l., VII” (ŚWIĄT.).
Coll. ST.: 2 exx. „Lwów, 7/7”, 4 exx. „Lwów, 10/7”, 2 exx. „Lwów”, ex l., 7 IV

[sic!]”, 2 exx. ?

Mompha conturbatella (HÜBNER, 1819)

Coll. ST.: 1 ex. „Mikuliczyn, 14 VI”, 1 ex. „Tatry, Dol. Lejowa”.

Mompha ochraceella (CURTIS, 1839)

Coll. ST.: 1 ex. „Bautzen, Saxon.”, 1 ex. „Breslau, Silesia” [= Wrocław].
Znalezienie powyższego okazu we Wrocławiu jest niewiarygodne, jako że

gatunek M. ochraceella (CURT.) nie był dotychczas notowany na Śląsku. Na-
leży przyjąć, że okaz ten znajdował się w jakimś wrocławskim zbiorze, skąd
trafił do zbioru STÖCKLA.

Mompha lacteella (STEPHENS, 1834)

Coll. ST.: 1 ex. „Lwów, 16 VI”, 2 exx. „Lesienice, 20 VII”.
STÖCKL (1922) pod datą 20 VII jako miejsce znalezienia podaje Janów

Lwowski. W Lesienicach gatunek znaleziony był przez ŚWIĄTKIEWICZA
(SCHILLE 1930). Oznaczony jako M. lacteela (STPH.) w zbiorze wspólnym
okaz „Lwów, 8 VII” pochodzący ze zbioru ŚWIĄTKIEWICZA jest przedstawi-
cielem rodziny Gelechiidae.

Mompha propinquella (STAINTON, 1851)

Coll. ST.: 2 exx. „Lesienice, 22 V”, 1 ex. „Lesienice, 6 VII”.

Mompha sturnipennella (TREITSCHKE, 1833)

Coll. com.: 2 exx. „23/10'’ (NOW.), 1 ex. „28/10” (NOW.), 1 ex. „Holos-
ko/Lviv, 20 VI” (WERCHR.), 1 ex. „27/3” (WERCHR.).

Coll. ST.: 2 ex. „Lwów, 20 V”, 1 ex. „Lwów, 29 V”, 1 ex. „Lwów, 1 VI”.
Powyższe okazy cytowane są przez SCHILLEGO (1930) jako M. subbistri-

gella (HW.), gdyż do niedawna M. sturnipennella (TR.) uważana była za jej
młodszy synonim. Okazy NOWICKIEGO pochodzą z okolic Lwowa i Radłowic
Górnych (NOWICKI 1860).
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Mompha epilobiella (SCHIFFERMÜLLER et DENIS, 1775)

Coll. ST.: 3 exx. „Lwów, 5 IX”, 1 ex. „Lwów, 5 IX 928”, 1 ex. „Janów, 26 V”,
1 ex. „Janów, 4 VIII”.
Nota: NOWICKI (1860), a w ślad za nim SCHILLE (1930) sygnalizują znale-

zienie 2 VII w Rakowcu koło Drohobycza jednego okazu „Mompha decorel-
la” [= Mompha divisella HERRICH-SCHÄFFER, 1854]. Okaz ten „2/7”
(NOW.) po zbadaniu okazał się reprezentantem zupełnie innej rodziny Gele-
chioidea, nie wchodzącej w skład niniejszego opracowania. Brak jest też w
zbiorze okazu złapanego we Lwowie oznaczonego przez H. REBLA (SCHIL-
LE 1930) jako Mompha jurassicella (FREY, 1881). Okazu tego brak również
w zbiorze krakowskim.

COSMOPTERIGIDAE

Pancalia leuwenhoekella (LINNAEUS, 1761)

Coll. ST.: 1 ex. „Hołosko, 20 V”.

Pancalia schwarzella (FABRICIUS, 1789)

Coll. com.: 1 ex. „20/5” (NOW.), 1 ex. „23/6” (NOW.), 2 exx. ? (NOW.), 1 ex.
„Leopolis” (ST.), 1 ex. „Lwów, 4/6'’ (ŚWIĄT.), 3 exx. „Kasowa Góra, 31 V”
(ŚWIĄT.).

Coll. ST.: 3 exx. „Lesienice”, 10 exx. „Tatry, Plażówka”.
Okazy NOWICKIEGO pochodzą z Radłowic Górnych (SCHILLE 1930).

Vulcaniella pomposella (ZELLER, 1839)

Coll. com.: 1 ex. „29/6” (NOW.).
Coll. ST.: 1 ex. „Lesienice, 15 VI”.

Okaz NOWICKIEGO pochodzi z Zubrzy, na co wskazuje data złapania
(NOWICKI 1860).

Eteobalea anonymella (RIEDL, 1965)

Coll. com.: 1 ex. „21/5” (NOW.), 1 ex. „5/6” (NOW.), 1 ex. „9/6” (NOW.), 1 ex.
„22/6” (NOW.), 1 ex. „Janów, 2/6 900” (ŚWIĄT.), l ex. „Janów, VI”
(ŚWIĄT.), 2 exx. „Janów” (ST.).

Coll. ST.: 6 exx. „Janów”, 1 ex. „29 V, Hołosko”, 3 exx. „Rzęsna”, 2 exx.
„10/99”.
Wszystkie wyżej wymienione okazy E. anonymella (RIEDL) były oznaczo-

ne jako E. serratella (TREITSCHKE) i pod tą nazwą znalezienie ich opubliko-
wano (NOWICKI 1860; SCHILLE 1930; STÖCKL 1922). Cztery okazy NOWIC-
KIEGO pochodzą z okolic Lwowa.
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Stagmatophora heydeniella (FISCHER EDLEN VON ROESLERSTAMM, 1838)

Coll. ST.: 2 exx. „Janów, 10 VI”.

Limnaecia phragmitella STAINTON, 1851

Coll. ST.: 1 ex. „p.[od] Swarzędzem, 5 VII 38, coll. Pluciński”, 2 exx. „Strzał-
ków, 20 VII”.
Oba okazy ze Strzałkowa złapane były przez SCHILLEGO (1930).

Cosmopterix zieglerella (HÜBNER, [1805-1810])

Coll. com.: 1 ex. „Szerszeniowce, 29 VI” (Świąt.).
Coll. ST.: 1 ex. „Rzęsna Polska, 19 VI”, 1 ex. „Hołosko, 7 VI”.

Cosmopterix schmidiella FREY, 1856

Coll. ST.: 1 ex. „Szerszeniowce, 4 VII”.
Jest to okaz złapany przez ROMANISZYNA i SCHILLEGO (SCHILLE 1930).

Cosmopterix orichalcea STAINTON, 1861

Coll. com.: 1 ex. ? (NOW.), 1 ex. „9/6” (NOW.), 1 ex. „27/6” (NOW.).
Coll. ST.: 1 ex. „Lesienice, 10 VI”, 1 ex. „Lesienice, 14 VI”.

Pochodzenia okazów NOWICKIEGO nie udało się ustalić.

Cosmopterix lienigiella LIENIG et ZELLER, 1846

Coll. ST.: 1 ex. „Lesienice, 17 VI”.

CHRYSOPELEIIDAE

Sorhagenia janiszewskae RIEDL, 1962

Coll. ST.: 2 exx. „Lwów, 30 V”, 3 exx. „Lwów, 10 VI”, 6 exx. „Lwów, 14 VI”.
Gatunek sygnalizowany jako S. rhamniella (ZELL.) (SCHILLE 1930).

Sorhagenia lophyrella (DOUGLAS, 1846)

Coll. com.: 2 exx. „22/6” (NOW.), 3 exx. „29/6” (NOW.), 1 ex. „11/7” (NOW.),
1 ex. „14/8” (NOW.).
NOWICKI (1860) wskazuje Lwów i Radłowice Górne jako miejsce znale-

zionych przez siebie okazów, oznaczonych jako S. rhamniella (ZELL.),
SCHILLE (1930) dodaje Kałusz.
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SUMMARY

The authors examined the Lepidoptera from the families Heliodinidae, Stathmopodidae,
Batrachedridae, Agonoxenidae, Momphidae, Cosmopterigidae and Chrysopeleiidae in the col-
lection of the Natural History Museum, Ukrainian Academy of Sciences (formerly
Dzieduszycki Museum), Lvov. There are 249 specimens and 31 species collected in XIX and
XX centuries (till 1939) preserved in two separate collections. The main collection contains
the specimens collected by Maksymilian SIŁA-NOWICKI, August STÖCKL, Michał
ŚWIĄTKIEWICZ and Jan WERCHRATSKI. The other consists mainly of the specimens col-
lected by A. STÖCKL.

The list of reexamined specimens is given and some formerly published misidenti-
fications are corrected.
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Bąki (Diptera: Tabanidae) miejscowości Wyskok na Mazurach

Horse flies (Diptera: Tabanidae) from Wyskok village
in the Masurian Lakelands

DAWID GRACZYK, WOJCIECH GIŁKA

Katedra Zoologii Bezkręgowców UG, ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

ABSTRACT: 24 species of horse flies (Diptera: Tabanidae) are reported from Wyskok near
Węgorzewo in the Masurian Lakelands. The dominant species were Hybomitra ciureai, H.
muehlfeldi and Haematopota pluvialis.

KEY WORDS: Diptera, Tabanidae, records, Masurian Lakeland, NE Poland.

W Polsce bąki (Tabanidae) pod względem faunistycznym są grupą stosun-
kowo dobrze poznaną (TROJAN 1979). Zwłaszcza dobrze poznana jest ich
fauna na Mazowszu (TROJAN 1955, 1958; TROJAN, WOJCIECHOWSKA 1967).
Na Mazurach dokładnie zbadanym terenem jest jedynie Puszcza Borecka,
skąd wykazano 27 gatunków Tabanidae (KOŚLA 1995).

Bąki badano we wsi Wyskok koło Węgorzewa (UTM: EF31), w Krainie
Węgorapy wchodzącej w skład Pojezierzy Mazurskich. Jezioro Oświn, nad
którym położony jest Wyskok, jest płytkie i podlega naturalnemu procesowi
zanikania, w związku z czym otaczające je bagna, nieużytki i lasy tworzą do-
godne miejsca do rozwoju larw bąków. Muchówki łowiono przy pomocy pu-
łapki Malaise’a oraz siatką entomologiczną od czerwca do sierpnia 1996
i 1997 roku.

Oznaczenia wszystkich gatunków zostały sprawdzone przez prof. dra hab.
Przemysława TROJANA, któremu składamy w tym miejscu serdeczne podzię-
kowania.

Ogółem złowiono 3881 okazów, w tym 55 samców, należących do 24 ga-
tunków (Tab.). Większość bąków należy do gatunków pospolicie występują-
cych w Polsce. Dominującymi okazały się: Hybomitra ciureai (SÉGUY),
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Tab. Bąki (Tabanidae) zebrane w miejscowości Wyskok.

Horse flies (Tabanidae) collected in Wyskok village.

Gatunek Pułapka Siatka Suma
Malaise’a entomol.

%
Species Malaise Entomol. Total

trap net

Chrysops caecutiens (L.) 2 48 50 1,29

Chrysops divaricatus LOEW 3 36 39 1,00

Chrysops pictus MEIG. 26 288 314 8,09

Chrysops relictus MEIG. 1 13 14 0,36

Hybomitra auripila (MEIG.) - 2 2 0,05

Hybomitra nitidifons (SZIL.) 1 - 1 0,03

Hybomitra lundbecki LYN. 2 4 6 0,15

Hybomitra muehlfeldi ( BRAUER) 281 689 979 25,23

Hybomitra solstitialis (MEIG.) 119 142 261 6,73

Hybomitra distinguenda (VERR.) 12 35 47 1,21

Hybomitra ciureai (SÉGUY) 339 691 1090 28,09

Atylotus fulvus (MEIG.) - 5 5 0,13

Tabanus miki BRAUER 9 - 9 0,23

Tabanus bromius L. 14 67 81 2,09

Tabanus maculicornis ZETT. 29 65 94 2,42

Tabanus autumnalis L. 4 1 5 0,13

Tabanus sudeticus ZELL. 14 30 44 1,13

Tabanus bovinus L. 37 30 67 1,73

Heptatoma pellucens (FABR.) 2 15 17 0,44

Haematopota italica MEIG. 34 62 96 2,74

Haematopota pluvialis (L.) 595 53 648 16,70

Haematopota scutellata (OLSUFJEV et al.) 1 - 1 0,03

Haematopota subcylindrica PAND. 9 1 10 0,26

Haematopota crassicornis WAHL. 1 - 1 0,03

Razem (Total) 1595 2286 3881 100



37BĄKI MIEJSCOWOŚCI WYSKOK NA MAZURACH

H. muehlfeldi (BRAUER) i Haematopota pluvialis (L.). Spośród ciekawszych
można wymienić: Chrysops divaricatus LOEW, który w Polsce stanowi relikt
okresu polodowcowego i zachował się w dużych kompleksach leśnych oraz w
górach; Hybomitra auripila (MEIG.), gatunek typowy dla terenów górskich,
notowany także w Puszczy Boreckiej (KOŚLA 1995); natomiast Haematopota
scutellata (OLSUFJEV et al.) ma tu zaledwie czwarte stanowisko w kraju.

Liczba 24 gatunków w Wyskoku stanowi niemal połowę bąków wykaza-
nych z terenu Polski i około 75% z Pojezierza Mazurskiego (TROJAN 1979;
KOŚLA 1995).

SUMMARY

Horse flies (Diptera: Tabanidae) were studied in Wyskok village (Masurian Lakelands,
NE Poland) in 1998–1997. The insects (3881 specimens) was collected with entomological
net and Malaise trap. Twenty four species (over 46% of Polish Tabanidae) were recorded.
Hybomitra ciureai, H. muehlfeldi and Haematopota pluvialis were the dominant species.
Wyskok is the fourth known locality of Haematopota scutellata in Poland. Chrysops
divaricatus and Hybomitra auripila are known as relics of glaciation, recorded in mountains
and a few sites in northern Poland so far.
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Plujki (Diptera: Calliphoridae) rezerwatu „Zbocza Płutowskie”

Blowflies (Diptera: Calliphoridae) of the „Zbocza Płutowskie” reserve
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Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Zakład Ekologii Zwierząt, ul. Gagarina 9,
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ABSTRACT: 35 species of Calliphoridae were found in the „Zbocza Płutowskie” reserve,
which is 53.8% of the total number of blowfly species recorded from Poland.

KEY WORDS: Diptera, Calliphoridae, faunistics, „Zbocza Płutowskie” reserve, Poland.

Wstęp

Fauna Calliphoridae Polski jest stosunkowo dobrze poznana i liczy obec-
nie 65 gatunków (DRABER-MOŃKO 1997; SZPILA 2000). Historia badań fau-
nistycznych nad Calliphoridae Polski omówiona została szczegółowo w pracy
dotyczącej plujek Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (SZPI-
LA 1999).

Celem przeprowadzonych badań było zinwentaryzowanie muchówek z
rodziny Calliphoridae rezerwatu „Zbocza Płutowskie” i jego najbliższej oko-
licy. Dotychczas na tym terenie stwierdzono obecność trzech gatunków plu-
jek (SZPILA 2000).

Teren badań

Rezerwat „Zbocza Płutowskie” (UTM: CE20) znajduje się około 15 km
na południe od Chełmna, na wysokiej krawędzi wysoczyzny dyluwialnej. Zaj-
muje fragment prawego zbocza doliny Wisły, z niewielką powierzchnią doli-
nek bocznych, ciągnący się na przestrzeni około 3,5 km w kierunku połu-
dniowym z lekkim odchyleniem ku wschodowi. Część południowa rezerwatu
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przylega do rezerwatu leśnego „Płutowo”. Na całość rezerwatu składają się
cztery fragmenty zbocza doliny Wisły, przedzielane skrawkami powierzchni
wyłączonych spod ochrony z uwagi na odmienny charakter roślinności od-
biegający od stepowego. Wysokość względna zbocza w granicach rezerwatu
sięga około 60 m ponad dno doliny, przy średnim nachyleniu 20–30°. Zbocze
jest na ogół mniej lub bardziej utrwalone przez roślinność, lecz gdzienie-
gdzie zachodzą jeszcze intensywne procesy erozyjne. W związku z dużą za-
wartością węglanu wapnia, gleba zboczy jest zasadowa. Głównym przedmio-
tem ochrony w omawianym rezerwacie są dwa kserotermiczne zespoły mura-
wowe: zespół pięciornika piaskowego i ostnicy włosowatej (Potentillo-Stipe-
tum) oraz zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej (Adonido-Bra-
chypodietum). Zespoły roślinne rezerwatu są szczegółowo scharakteryzowa-
ne w pracach: CEYNOWA (1968) i CEYNOWA-GIEŁDOŃ (1996). Na terenie
rezerwatu zachodzą intensywne procesy związane z sukcesją ekologiczną.
Polegają one na zarastaniu zboczy przez krzewy (Prunus spinosa L., Rosa sp.,
Crategus monogyna JACQ.) i drzewa. Szacunkowo murawy ciepłolubne pozo-
stały jedynie na 30–60% powierzchni rezerwatu.

Materiał i metody

Odłowy muchówek prowadzono w latach 1996–2000. W czasie badań ze-
brano 1222 osobniki należące do 35 gatunków. Badany obszar jest usytuowa-
ny w kwadratach CE20 i CE21 systemu UTM (Ryc.). Muchówki łowiono
siatką entomologiczną na kwiatach i liściach roślin zielnych, krzewów i
drzew. Stosowano także metodę polegającą na „wykaszaniu” muchówek z
trawy. Odłowy dokonywano głównie na obszarze rezerwatu „Zbocza Płu-
towskie”. Dodatkowo muchówki zbierano także w najbliższej okolicy rezer-
watu: w strefie krawędziowej doliny Wisły w okolicach Starogrodu, rezerwa-
cie leśnym „Płutowo” oraz na uprawnych łąkach u podnóża zbocza na któ-
rym usytuowany jest rezerwat.

Wyniki

Lista gatunków, których obecność wykazano w rezerwacie „Zbocza Płu-
towskie” i jego okolicy zawarta jest w tabeli (Tab.). Spośród nich na bliższe
omówienie zasługują:

Pollenia venturii ZUMPT, 1956

Gatunek bardzo rzadki, dotychczas znany z Francji, Włoch, Niemiec,
Grecji i południa europejskiej części Rosji (ROGNES 1992). Biologia i mor-
fologia stadiów preimaginalnych nieznana. Imago tego gatunku łowione były
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na murawach kserotermicznych na terenie rezerwatu i łąkach uprawnych le-
żących u podnóża zbocza. Zbocza Płutowskie są jak dotąd jedynym miej-
scem występowania tego gatunku w Polsce (SZPILA 2000).

Pollenia similis JACENTKOVSKÝ, 1942

Gatunek środkowoeuropejski, znany z Czech, Słowacji, Węgier i Albanii
(SHUMAN 1986). Na Węgrzech pospolity na terenach nizinnych i w niższych
okolicach górskich (MIHALY 1979). W rezerwacie i jego okolicy osobniki
tego gatunku występowały licznie i we wszystkich typach środowisk. Jak do-

Ryc. Lokalizacja badanych powierzchni w Polsce na tle siatki UTM.
Fig. The study area in Poland according to UTM-grid.
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Tab. Gatunki Calliphoridae stwierdzone w rezerwacie „Zbocza Płutowskie” i jego okolicy.
I – Potentillo-Stipetum, Adonido-Brachypodietum, Rhamno-Prunetea (rezerwat „Zbocza
Płutowskie”, CE20); II – Arrhenatherion elatioris (zbiorowiska usytuowane u podnóży
zbocza na którym znajduje się rezerwat „Zbocza Płutowskie”, CE20); III – Tilio-Carpi-
netum (rezerwat „Płutowo”, CE20); IV – zbocze w okolicach miejscowości Starogród
(CE21).

Tab. Calliphoridae species collected in „Zbocza Płutowskie” reserve and its surroundings.
I – Potentillo-Stipetum, Adonido-Brachypodietum, Rhamno-Prunetea („Zbocza Płutow-
skie” reserve, CE20); II – Arrhenatherion elatioris (communities at the foot of the xero-
thermic slopes, CE20); III – Tilio-Carpinetum („Płutowo” reserve, CE20); IV – slope
near Starogród (CE21).

Gatunek
Liczba osobników

Species
Number of specimens

I II III IV

1 2 3 4 5

Bellardia stricta (VILL.) 16 3 - 1

Bellardia viarum (R.-D.) 5 1 - -

Bellardia vulgaris (R.-D.) 11 7 - 3

Calliphora loewi ENDER. 2 1 3 -

Calliphora uralensis VILL. - 1 - -

Calliphora vicina (R.-D.) 1 6 - -

Calliphora vomitora (L.) 3 5 13 -

Cynomya mortuorum (L.) 2 4 1 -

Onesia austriaca R.-D. 3 - - -

Onesia floralis R.-D. 43 22 - 7

Phormia regina (MEIG.) 1 4 - -

Protocalliphora azurea (FALL.) 3 2 - -

Protophormia terraenovae (R.-D.) 1 4 - -

Eurychaeta palpalis (R.-D.) 3 3 4 -

Lucilia ampullacea VILL. 5 4 10 -

Lucilia bufonivora MONIEZ - 2 - -

Lucilia caesar (L.) 28 80 41 11

Lucilia illustris (MEIG.) 5 9 - -

Lucilia regalis (MEIG.) 3 1 - -

Lucilia richardsi COLLIN 6 2 - -

Lucilia sericata (MEIG.) 11 3 - 2
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tąd w Polsce obecność muchówek tego gatunku, poza Zboczami Płutowski-
mi (SZPILA 2000), stwierdzono w Puławach, Toruniu oraz Puszczy Sando-
mierskiej (SZPILA 2002).

Stomorhina lunata (FABRICIUS, 1805)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej części Palearktyki.
W Europie podawany z całej południowej części kontynentu, a także z Wiel-
kiej Brytanii, Danii i Niemiec. Larwy tego gatunku żerują w złożach jaj sza-
rańczaków (ROGNES 1991). W rezerwacie złowiono tylko jednego osobnika
na kwiatach nawłoci (Solidago sp.). Poza Zboczami Płutowskimi (SZPILA
2000) obecność tego gatunku stwierdzono w rezerwacie „Kulin” (usytuowa-
nym na krawędzi pradoliny Wisły w okolicach Włocławka) (SZPILA 2002).

Onesia austriaca VILLENEUVE, 1920

Gatunek do tej pory znany z wielu południowo- i środkowoeuropejskich
krajów (SHUMANN 1986). Poza Europą nie notowany. W Polsce stwierdzony
na Wyżynie Małopolskiej, Roztoczu, w Bieszczadach, Pieninach i Krainie
Świętokrzyskiej. Na terenie rezerwatu złowiono trzy okazy (%%) 25 VII 1997.

1 2 3 4 5

Lucilia silvarum (MEIG.) 8 14 5 -

Melanomya nana (MEIG.) 1 1 - -

Melinda viridicyanea R.-D. 6 7 14 3

Morinia melanoptera (FALL.) 2 4 - -

Pollenia amentaria (SCOP.) 33 31 - -

Pollenia atramentaria (MEIG.) 51 74 6 2

Pollenia angustigena WAIN. 69 22 53 7

Pollenia griseotomentosa JAC. 1 4 - -

Pollenia labialis R.-D. 2 5 - -

Pollenia pediculata MACQ. 12 17 2 -

Pollenia rudis (FABR.) 74 112 64 19

Pollenia similis JAC. 31 28 13 1

Pollenia venturii ZUMP. 9 5 - -

Stomorhina lunata (FABR.) - 1 - -
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SUMMARY

The paper presents results of faunistic survey of blowflies (Calliphoridae) in „Zbocza
Płutowskie” reserve. The reserve is situated on the SW slopes of the Vistula valley in
N Poland. Thirty five species of blowflies have been found in three plant communities:
xerothermic grassland partly mixed with shrub vegetation (Potentillo-Stipetum, Adonido-
Brachypodietum, Rhamno-Prunetea), hay-growing meadow (Arrhenatherion elatiors) and
oak-hornbeam forest (Tilio-Carpinetum).
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Dnia 16 lutego 2000 roku, w wieku 74 lat, odszedł niespodziewanie Nestor lubelskiej en-
tomologii, ceniony i uznany autorytet naukowy Prof. dr hab. Zdzisław CMOLUCH, emeryto-
wany profesor zwyczajny, długoletni kierownik Zakładu Zoologii Wydziału BiNoZ UMCS
(Fot.).

Profesor urodził się 14 listopada 1925 roku w Łążku Zaklikowskim. Jego młodość była
naznaczona tragicznie w latach wojny – ojciec został zamordowany przez okupantów nie-
mieckich na Zamku Lubelskim, a pozostali członkowie rodziny (matka i troje rodzeństwa)
zginęli w trakcie pacyfikacji rodzinnej wsi. Ocalony z pożogi, wstąpił do oddziałów Armii
Krajowej pod pseudonimem „Jaskółka”, za co był po wojnie represjonowany. Po wyzwoleniu
odbywał służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Chełmie i Modlinie. Za
działalność wojskową uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in. Odznaką Grun-
waldzką, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.

Świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum Pedagogicznym im. E. Estkowskiego w Lubli-
nie. Naukę kontynuował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS, pracując jed-
nocześnie jako nauczyciel w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TPD nr 1 w
Lublinie. Studia magisterskie (II°) ukończył, jako uczeń prof. dr. Jana PRÜFFERA na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracę naukową rozpoczął w roku 1955 pod kierunkiem prof. dr. Konstantego STRAWIŃ-
SKIEGO na stanowisku asystenta w Katedrze Zoologii Systematycznej Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej. Jako przedmiot badań obrał jedną z grup chrząszczy – ryjkowcowate
(Curculionoidea). Podczas wieloletniej pracy naukowej Profesor odkrył i opisał 3 nowe dla
nauki gatunki (Brachysomus strawinskii, Otiorhynchus smreczynskii i Bagous aliciae) oraz
wiele nowych dla fauny Polski. Szczególną sławę i uznanie w środowisku naukowym przynio-
sły Mu badania nad entomofauną kserotermicznych obszarów Lubelszczyzny. Za prace te
uzyskał w 1962 roku stopień doktora nauk przyrodniczych, następnie w 1970 – doktora habi-
litowanego. Inicjował i rozwijał badania regionalne (na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim,
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Wyżynie Lubelskiej i Sandomierskiej, Roztoczu oraz w Lasach Janowskich); ich wyniki,
oprócz walorów poznawczych, mają bardzo duże znaczenie w planowaniu i ocenie efektów
ochrony środowiska. Znaczącym dokonaniem pozostają opracowane przez Niego trzy klu-
cze do oznaczania owadów Polski (dla rodzin chrząszczy: Rhinomaceridae, Attelabidae; An-
thribidae; Phalacridae) oraz szereg publikacji naukowych o szerokim zasięgu. W trakcie po-
bytów naukowych za granicą Profesor zajmował się też fauną Basenu Morza Śródziemnego,
z tego obszaru zebrał wśród innych owadów 2 nowe dla nauki gatunki ryjkowców.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 83 publikacje, w których opisał ponad 760, głów-
nie krajowych, gatunków owadów. Prowadząc badania terenowe zgromadził bogaty zbiór
ryjkowcowatych obejmujący około 10 000 okazów. Jego badania zyskały Mu szerokie grono
współpracowników w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Bułgaria, USA).

Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne otrzymał w 1994 roku stanowisko profesora zwy-
czajnego. W trakcie wieloletniej aktywności zawodowej Profesor był niestrudzonym organi-
zatorem życia naukowego, czuwał nad rozwojem swoich współpracowników. Przez okres 23
lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Zoologii. Pod Jego kierunkiem wykonanych zostało
167 prac magisterskich, był promotorem 6 przewodów doktorskich, recenzował 9 rozpraw
doktorskich i 2 habilitacyjne. Brał udział w pracach towarzystw naukowych: LTN, PTZool.,
PTEnt. (laureat Złotego Medalu z okazji 75-lecia PTEnt.); organizował sympozja i konfe-
rencje. Współpracował z licznymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Był ce-
nionym przez studentów wykładowcą. Wykształcił szerokie grono krajowych entomologów.

Fot. Prof. dr hab. Zdzisław CMOLUCH (1925 – 2000).
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Za swój wkład w rozwój nauki polskiej Profesor uhonorowany został m.in.: Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym
Krzyżem Zasługi oraz indywidualną nagrodą III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i
Techniki.

We wspomnieniach społeczności akademickiej Profesor pozostanie Nauczycielem, Mi-
strzem, Człowiekiem wielkiej kultury i skromności.
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SUMMARY

Life and work of Professor Zdzisław CMOLUCH (1925–2000) are discussed. He was the director of
Department of Zoology in Maria Curie-Skłodowska University in Lublin for twenty-three years. Pro-
fessor CMOLUCH discovered and described three species of weevils new for science (Brachysomus
strawinskii, Otiorhynchus smreczynskii and Bagous aliciae). He is also the autor of 83 publications, dis-
cussing about 760 species of insects, mostly from Poland. During his investigations Professor created a
collection of curculionids, with about 10000 specimens. The list of his publications is also presented.
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298. Nowe stwierdzenia Coenagrion armatum (CHARP.) i Sympetrum
fonscolombii (SÉLYS) (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae) w
Wielkopolsce
New records of Coenagrion armatum (CHARP.) and Sympetrum fonscolombii (SÉLYS)
(Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae) in the Wielkopolska region

KEY WORDS: Odonata, rare species, records, Poland.

Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840)
– ok. 1 km na S od Jez. Lusowskiego, ok. 2,3 km na SE od wsi Lusówko ( UTM: XU10)

(woj. wielkopolskie), 7 V 2000, 1% odłowiony i 1 obserwowany; torfowisko niskie, kłocio-
we, z dominacją Cladium mariscus (L.) POHL., a miejscami na obrzeżach z połaciami
Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STEUD. i Carex sp.; szereg płytkich oczek i kanałów,
szeroko rozlanych wiosną, z Characeae i Utricularia vulgaris L. oraz lokalnie z Schoeno-
plectus lacustris (L.) PALLA, Nuphar lutea (L.) SM. i Fontinalis antipyretica HEDW. Mimo
wczesnej daty stwierdzono imagines 9 towarzyszących gatunków: Sympecma fusca (VAN-
DER L.), Coenagrion hastulatum (CHARP.), C. puella (L.), C. pulchellum (VANDER L.),
Enallagma cyathigerum (CHARP.), Pyrrhosoma nymphula (SULZER), Brachytron pratense
(O. F. MÜLLER), Libellula quadrimaculata L., Leucorrhinia rubicunda (L.).
Gatunek syberyjski, zanikający w całej północno-zachodniej części swojego zasięgu, w

tym również w Polsce. W nowej edycji Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt ujęty jako gatu-
nek zagrożony wymarciem (BUCZYŃSKI, w druku). Większość z blisko 40 stanowisk stwier-
dzonych do tej pory w Polsce pochodzi sprzed 1980 roku (BUCZYŃSKI 2000: Opusc. zool.
flumin., 179: 1-10.). Później podawano go już tylko z kilku stanowisk, niemal wyłącznie we
wschodniej Polsce (Polesie Lubelskie, Kotlina Sandomierska, Puszcza Białowieska), wyjąt-
kowo z środkowej Polski (Puszcza Kampinoska) (BUCZYŃSKI 2000: ibidem; KALKMAN,
DIJKSTRA 2000: Opusc. zool. flumin., 185: 1-19.; TOŃCZYK i in. 1998: I Krajowe Semina-
rium Odonatologiczne, Bromierzyk, mat. zjazd.: 19-21.). Opisane stanowisko jest pierwszym
od prawie 30 lat stwierdzonym w zachodniej Polsce.

Sympetrum fonscolombii (SÉLYS, 1840)
– ok. 1,7 km na SW od wsi Młodasko (XU01) (woj. wielkopolskie), w pobliżu szosy Młoda-

sko – Grzebienisko, 22 X 2000, złapany 1%, dobrze wybarwiony, bez śladów „zlatania”;
kompleks lasów z licznymi drobnymi, okresowo podsychającymi zbiornikami; silnie nasło-
neczniony fragment leśnej drogi. Dzień bardzo ciepły, słoneczny, niemal bezwietrzny.
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Gatunek śródziemnomorski, najprawdopodobniej nie zimujący w Polsce, przylatujący z
południa wiosną lub wczesnym latem. Ze złożonych wówczas jaj rozwija się drugie pokole-
nie, którego imagines pojawiają się późnym latem i wczesną jesienią (BERNARD 1997: No-
tul. odonatol., 4 (10): 159-160.). Bardzo późna data stwierdzenia, podobnie jak w przypadku
osobnika złapanego w Poznaniu (BERNARD 1997: ibidem) wskazuje, że złapany samiec nale-
żał do drugiego pokolenia. Brak jednak pewności, że pochodził on z miejsca odłowienia, po-
nieważ gatunek ten jest typowym migrantem. Do lat 80-tych XX wieku stwierdzenia S. fon-
scolombii w Polsce były sporadyczne (ŁABĘDZKI, ŁUSZCZAK 1984: Notul. odonatol., 2 (3):
50-51.). W latach 90-tych częstotliwość stwierdzeń wzrosła, niejednokrotnie odławiano rów-
nież larwy (BERNARD 1997: ibidem; Buczyński 1999: Acta hydrobiol., 41 (3/4): 219-230.;
BUCZYŃSKI, CZACHOROWSKI 1999: Wiad. entomol., 18 (1): 56.; BUCZYŃSKI, PAKULNICKA

2000: Notul. odonatol., 5 (6): 69-72.). Zdaje się to wskazywać na nasilenie się regularnych
migracji gatunku ku północy i tworzenie tam liczniejszych okresowych populacji, ale może
to również częściowo wynikać ze wzrostu intensywności poszukiwań.

Juliusz SAMOLĄG, Tarnowo Podgórne

299. Nowe stanowiska Pelenomus olssoni (ISRAELSON) (Coleoptera: Cur-
culionidae) w Polsce
New localities of Pelenomus olssoni (ISRAELSON) (Coleoptera: Curculionidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Pelenomus olssoni, new records, Poland.

Stosunkowo niedawno opisany Pelenomus olssoni (ISRAELSON, 1972) znany był w Polsce
dotychczas z dwóch stanowisk: Bronisławowa nad Jeziorem Sulejowskim i Białowieży (WA-
NAT 1988: Prz. zool., 31: 485-487.). Poniżej podajemy kolejne trzy stanowiska odkryte podczas
badań terenowych w ostatnich latach:
– Pojezierze Mazurskie: Osowiec-Twierdza (FE02), brzeg Biebrzy przy starym moście,

1 VIII 1999, 1%, leg. et coll. M. WANAT.
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo (XT29) ad Poznań, przesiewka wilgotnej

ściółki na obrzeżach olsu, 28 I 2001, 1%, leg. P. JAŁOSZYŃSKI, coll. Sz. KONWERSKI.
– Wyżyna Lubelska: Stare Stulno (FB89) ad Wola Uhruska, brzeg kałuży ok. 1,5 km od

Bugu, 2 VIII 2000, 1%, leg. et coll. M. WANAT.
Ryjkowiec ten jest zewnętrznie bardzo podobny do P. quadrituberculatus (FABRICIUS,

1787), od którego można go jednak łatwo odróżnić po obecności kolców jedynie na środko-
wych goleniach samca i kształcie prącia; dokładniejszy opis oraz ilustracje cech diagnostycz-
nych obu gatunków podaje WANAT (1988: ibidem). Gatunki te różnią się biologią: P. quadri-
tuberculatus rozwija się na różnych rdestach (Polygonum spp.), podczas gdy P. olssoni poda-
wany jest jako monofag bebłka błotnego (Peplis portula L.). Osobniki obu gatunków spoty-
kane są w podobnych środowiskach, najczęściej obserwuje się je „spacerujące” po mulistych
lub piaszczystych brzegach zbiorników wodnych. W podanych wyżej miejscach zebrania P.
olssoni w Osowcu-Twierdzy i Starym Stulnie z całą pewnością nie stwierdzono obecności
bebłka błotnego, a ryjkowce przebywały na wilgotnym podłożu niemal pozbawionym roślin-
ności.

Szymon KONWERSKI, Zakł. Zool. Syst. UAM, Poznań
Marek WANAT, Muz. Przyr. UWr., Wrocław
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300. Nowe dla południowo-wschodniej Polski gatunki stonkowatych
(Coleoptera: Chrysomelidae)
Leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) new to south-eastern Poland

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

Występowanie stonkowatych w południowo-wschodniej Polsce poznane jest nierówno-
miernie. Obok dobrze zbadanych pod tym względem krain jakimi są Roztocze, Wyżyna Lu-
belska i Bieszczady, ciągle słabo poznaną pozostaje Nizina Sandomierska, skąd wykazano
dotychczas niewiele ponad 150 gatunków. Około 70% danych o przedstawicielach Chryso-
melidae tej krainy pochodzi z XIX w. Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu wiedzy o roz-
siedleniu kilku rzadszych gatunków w południowo-wschodniej części naszego kraju.

Zeugophora flavicollis (MARSHAM, 1802)
– Nizina Sandomierska: Gielnia (EB81) 5 V 1999, 1 ex., strząśnięty do parasola entomolo-

gicznego z kilkuletniej topoli osiki – Populus tremula L., rosnącej na śródleśnej, nieuczęsz-
czanej drodze w borze świeżym – Leucobryo-Pinetum.
Chrząszcz ten jest najliczniej poławianym przedstawicielem rodzaju Zeugophora KUNZE,

1818 w Polsce. Mimo to, nie był jeszcze podawany z kilku krain.

Phyllotreta astrachanica LOPATIN, 1977
– Roztocze: Porytowe Wzgórze (FB00) 27 IV 2000, 2%%, odłowione do czerpaka na wilgot-

nej, niekoszonej łące nad rzeka Branew; Flisy (FB01) 19 V 2000, 2%%, 1&, zebrane do
ekshaustora z rozwijających się chwastów na polu obsadzanym roślinami okopowymi.
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, do roku 1982 traktowany jako podgatunek Phyl-

lotreta diademata FOUDRAS, 1860. Dotychczas podawany był z Niziny Mazowieckiej (War-
szawa - Zawady) (BOROWIEC 1985: Prz. zool., 29: 185-187.) i Dolnego Śląska, gdzie licznie
poławiano go na wilgotnych łąkach we Wrocławiu i okolicach (BOROWIEC 1985: ibidem).
Jako rośliny żywicielskie większość autorów podaje rośliny z rodziny krzyżowych (Crucife-
rae), głównie z rodzaju rzepicha – Rorippa SCOP.

Longitarsus nigrofasciatus (GOEZE, 1777)
– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82) 17 V 2000, 18 exx., odłowione w czerpak entomolo-

giczny z roślin z rodzaju dziewanna – Verbascum L., porastających pobocza drogi przecho-
dzącej przez wapienne zbocze.
Chrząszcz ten uchodzi w Polsce za rzadkość. Znany jest z nielicznych stanowisk rozpro-

szonych w różnych częściach kraju. Na stanowisku w Łysakowie występuje licznie – oprócz
odłowionych okazów obserwowano wiele osobników tego gatunku na liściach roślin żywi-
cielskich.

Altica aenescens (J. WEISE, 1888)
– Roztocze: Góra Kowalikowa (EB90), Boreczki (FB10), liczne exx. w latach 1998–2000.

Gatunek znany w Polsce z kilku krain. W Lasach Janowskich – w części należącej do Roz-
tocza i części należącej do Niziny Sandomierskiej (wg podziału przyjętego w „Katalogu fau-
ny Polski”) – odławiany był i obserwowany w dużej liczbie osobników. Zarówno chrząszcze
dorosłe jak i larwy, są łatwe do spotkania wyłącznie na młodych brzozach omszonych, gdzie
żerując uszkadzają niejednokrotnie wszystkie liście na roślinie żywicielskiej. Imagines są
bardzo łatwe do odłowienia późną wiosna i wczesnym latem, a pojedyncze osobniki poławia-
no jeszcze z końcem sierpnia. Gatunek ten występuje głównie na torfowiskach, ale także na
stanowiskach z brzozą omszoną w borach świeżych, bagiennych i olsach.
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Altica impressicollis (REICHE, 1862)
– Wyżyna Lubelska: Jaroszewice ad Bełżyce (EB96) 3 V 2000, 1%, 3&&, zebrane z wierz-

bownicy kosmatej (Epilobium hirsutum L.), w dolinie rzeki Krężniczanki; obserwowano
tam również liczne ślady żerowania na liściach tej rośliny.
Dość rzadki i mało znany w kraju gatunek susówki, podawany dotychczas jedynie z kilku

krain. Z własnych obserwacji wynika, że chrząszcz ten jest łatwy do odłowienia wiosną i
wczesnym latem na stanowiskach rośliny żywicielskiej, w wilgotnych środowiskach nadrzecz-
nych Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej.

Psylliodes dulcamare (KOCH, 1803)
– Nizina Sandomierska: Rez. „Lasy Janowskie” (FB00) 19 V 2000, 2%%, odłowione do eks-

haustora z rośliny żywicielskiej – psianki słodkogórz (Solanum dulcamara L.), występują-
cej wśród roślinności szuwarowej, nad jednym ze stawów hodowlanych w Parku Krajobra-
zowym „Lasy Janowskie”.
Gatunek znany w Polsce z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju.

Serdecznie dziękuję Panu prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za sprawdzenie oznaczeń
gatunków.

Radosław ŚCIBIOR, Katedra Zoologii AR, Lublin

301. Calosoma maderae auropunctatum (HERBST) (Coleoptera: Carabidae)
– pierwsze stanowisko w Górach Świętokrzyskich
Calosoma maderae auropunctatum (HERBST) (Coleoptera: Carabidae) – first record
from Swiętokrzyskie Mountains

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Calosoma maderae auropunctatum, new record, Świętokrzyskie
Mountains, Poland.

Calosoma maderae auropunctatum (HERBST) jest w Polsce gatunkiem rzadko spotyka-
nym, odnotowanym w 11 Krainach na 21 wyróżnionych (BURAKOWSKI i in. 1973: Kat. Fauny
Pol., XXIII, 2: 1-232.).

Od czasu ukazania się „Katalogu ... ” podawany był z Polski tylko trzy razy. Dwukrotnie z
Rogaczewa koło Poznania (GÓRNY 1971: Pol. Pismo ent., 41: 387-415.; BOŃKOWSKA, RYSZ-
KOWSKI 1976: Pol. ekol. Stud., 1, 3: 155-171.) oraz z Chorynia koło Turwi (KABACIK-WASY-
LIK 1976: Pol. ekol. Stud., 1, 3: 111-121.).

W Polsce odnotowany po raz pierwszy w pierwszej połowie XIX wiek w Wielkopolsce i na
Lubelszczyźnie (MROCZKOWSKI 1959 [za STRONCZYŃSKIM 1835]: Memorab. zool., 2: 1-31.).
Uważany za jednego z najrzadziej spotykanych chrząszczy w naszym kraju.

Jednego osobnika C. m. auropunctatum odłowiłem w Górach Świętokrzyskich:
– Górno ad Kielce (UTM: DB83), VIII 1993,  uprawa jęczmienia z owsem, pułapka Barbe-

ra napełniona glikolem.
Dziękuję Panu prof. M. MROCZKOWSKIEMU za pomoc w odszukaniu niektórych infor-

macji na temat występowania w Polsce omawianego gatunku.

Stanisław HURUK, Inst. Biol. AŚ, Kielce
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302. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Wyżyny Lubelskiej
Leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) new to the Lublin Uplands

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, Lublin Upland, new records, SE Poland.

Poniższa notatka zawiera dane o występowaniu 9 nowych dla Wyżyny Lubelskiej gatun-
ków stonkowatych z podrodzin Cryptocephalinae i Halticinae. Niektóre z nich należą do owa-
dów rzadko w Polsce spotykanych.

Cryptocephalus laetus FABRICIUS, 1792
– Wólka Lubelska (FB17), 25 VII 1978, 1 ex., na zboczu skarpy, leg. L. LECHOWSKI.

Gatunek znany z 9 krain, spotykany zazwyczaj rzadko i sporadycznie na roślinach z rodzi-
ny złożonych – Asteraceae.

Aphthona nonstriata (GOEZE, 1777)
– Ciechanki Łańcuchowskie (FB37), 21 V 1998, na brzegu rozlewiska przy rzece Wieprz,

z kosaćca żółtego Iris pseudacorus L.
Gatunek monofagiczny, zasiedlający całą Polskę, jednakże prawdopodobnie ze względu

na wąską specjalizację pokarmową z wielu krain jeszcze nie wykazany. Obserwowano liczne
owady żerujące i kopulujące na liściach i łodygach. Samice składały jaja w tkankę miękiszo-
wą pod skórkę liści (w kilku rzędach wzdłuż liści, ciasno upakowane jedno przy drugim).
Longitarsus ganglbaueri HEIKERTINGER, 1912
– Tarnogóra ad Izbica (FB43), 25 VII 1997, 2 exx., u podnóża kwiecistej skarpy, sąsiadującej

ze stagnującym na pobliskiej łące rozlewiskiem.
Zasiedla całą Polskę, choć znany jest tylko z 9 krain. Odnajdywany bywa rzadko i w nie-

licznych okazach na roślinach z rodzaju starzec (Senecio spp.).

Longitarsus noricus LEONARDI, 1976
– Wólka Lubelska (FB17), 25 VII 1978, 1 ex., na zboczu nasłonecznionej skarpy, leg. L. LE-

CHOWSKI.
Gatunek rozsiedlony w całym kraju, jednakże prawdopodobnie z uwagi na to, iż został

opisany dopiero w roku 1976, brak jest doniesień z wielu dzielnic Polski. Roślina żywicielska
jest nieznana.

Longitarsus suturellus (DUFTSCHMID, 1825)
– Tarnogóra ad Izbica (FB43), 25 IX 1997, 2 exx.

Gatunek spotykany jest w całej Polsce w różnorodnych, najczęściej zacienionych siedli-
skach. Żeruje na roślinach z rodziny złożonych – Asteraceae.
Batophila rubi (PAYKULL, 1799)
– Tarnogóra ad Izbica (FB43), 24 IV 2000, 1 ex., na obrzeżach zadrzewienia śródpolnego

z kwitnącej tarniny Prunus spinosa L.
Gatunek nadrzewny, spotykany dość często w całej Polsce, zwłaszcza na dziko rosnących

malinach i jeżynach (Rubus spp.).
Hippuriphila modeeri (LINNAEUS, 1761)
– Wólka Lubelska (FB17), 8 VIII 1978, 1 ex., leg. L. LECHOWSKI.

Gatunek zamieszkujący tereny podmokłe, porośnięte skrzypami (Equisetum spp.) Choć
spotykany jest pospolicie w całej Polsce, z Wyżyny Lubelskiej nie był dotychczas wykazywany.

Dibolia occultans (KOCH, 1803)
– Tarnogóra ad Izbica (FB43), 25 IX 1997, 1 ex., na podmokłej łące w pobliżu rzeki Wieprz.

Gatunek spotykany na obszarze całego kraju, w wilgotnych siedliskach najczęściej na
miętach (Mentha spp.).
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Psylliodes napi (FABRICIUS, 1792)
– Tarnogóra ad Izbica (FB43), 25 IX 1997, 1 ex., na podmokłej łące w pobliżu rzeki Wieprz

u podnóża skarpy, na skraju wilgotnej łąki, z roślin z rodziny krzyżowych – Brassicaceae.

Składam serdeczne podziękowania Panu prof. dr hab. L. BOROWCOWI za sprawdzenie
oznaczeń oraz dr hab. L. LECHOWSKIEMU za udostępnione materiały.

Ewa PIETRYKOWSKA, Zakł. Zool. UMCS, Lublin

303. Cassida ferruginea GOEZÉ, 1777 i Cassida pannonica SUFFRIAN, 1844
(Coleoptera: Chrysomelidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
Cassida ferruginea GOEZÉ, 1777 and Cassida pannonica SUFFRIAN, 1844 (Coleoptera:
Chrysomelidae) in Wielkopolska-Kujawy Lowlands

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, Cassida ferruginea, Cassida pannonica, new records, W Poland.

Cassida (s. str.) ferruginea GOEZÉ, 1777
Obszar zwartego rozsiedlenia tego gatunku rozciąga się od Francji do środkowej Syberii.

Przez Nizinę Wielkopolsko-Kujawską przebiega północna granica jego areału. W Polsce
C. ferruginea należy do bardzo rzadkich gatunków. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Bru-
dzyń) podany był on przez SZULCZEWSKIEGO (1922: Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, 1,
3-4: 183-243.), poza tym w Polsce znany z nielicznych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, Poje-
zierzu Mazurskim, Sudetach Zachodnich, Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej; dane z
krain innych niż dwie ostatnie pochodzą z początku XX wieku (BURAKOWSKI i in. 1991:
Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 1-227.). Nowe stanowisko C. ferruginea stwierdzono w okoli-
cach Poznania:
– Biedrusko ad Poznań (XU32), poligon, 26 V 1997, 2 exx., leg. U. WALCZAK.

Cassida (s. str.) pannonica SUFFRIAN, 1844
Gatunek znany z części Europy Środkowej, Azji Mniejszej i Środkowej oraz z Kaukazu.

Północna granica jego zwartego zasięgu przebiega przez południowe dzielnice naszego kra-
ju, gdzie znajduje się przeważająca większość polskich stanowisk tego tarczyka. C. pannoni-
ca był również podany z Niziny Mazowieckiej (okolice Warszawy) (BURAKOWSKI i in. 1991:
Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 1-227). To dawne znalezisko reprezentowało najdalej wysunię-
te na północ miejsce występowania omawianego gatunku w naszym kraju. Nowe dane wska-
zują na szerszy jego zasięg i mogą stanowić potwierdzenie tezy o ekspansji tego ciepłolubne-
go gatunku na północ:
– Biedrusko ad Poznań (XU32), poligon, 27 V 1998, 1 ex., leg. U. WALCZAK; 15 VI 2000,

2 exx.; 30 V 2000, 7 exx.; 30 VII 2000, 1 ex., leg. Sz. KONWERSKI; wszystkie okazy „wyko-
szone” zostały czerpakiem na murawach kserotermicznych.
Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.
Składamy podziękowania prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za pomoc w oznaczeniu

okazów, oraz koleżance Urszuli WALCZAK za przekazanie okazów.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Włocławek
Szymon KONWERSKI, Zakł. Zool. Syst. UAM, Poznań
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304. Leiodes (Leiodes) furva (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) w
Wielkopolsce
Leiodes (Leiodes) furva (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) in Wielkopolska
region (W Poland)

KEY WORDS: Coleoptera, Leiodidae, Leiodes furva, record, Wielkopolska Lowland, W Poland.

Leiodes furva (ERICHSON) występuje w całej Europie, wszędzie jest jednak rzadki i spora-
dycznie znajdowany. W Polsce jest jednym z najrzadszych przedstawicieli rodzaju Leiodes
LATR. Do tej pory podawany był tylko z trzech stanowisk w dwóch krainach: na Pobrzeżu
Bałtyku i Śląsku Górnym, przy czym dane te pochodzą z połowy XX wieku.

Ostatnio odkryłem nowe stanowisko tego gatunku:
– Puszcza Notecka, Obrzycko (XU04), 5–6 VI 2000, 1%, złowiony do samołówki świetlnej,

leg. M. PRZEWOŹNY.
Jest to zatem gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Dziękuję mgr Danielowi KUBISZOWI za weryfikację oznaczenia.

Marek PRZEWOŹNY, Poznań

305. Nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej gatunki
sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae)
Click-beetle species (Coleoptera: Elateridae) new to the Lublin Uplands and
Sandomierz Lowlands

KEY WORDS: Coleoptera, Elateridae, new records, new locality, Lublin Upland and Sandomierz Lowland,
SE Poland.

W doniesieniu podano nowe stanowiska sprężyków, nie wykazanych dotychczas z obszaru
Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej, uzupełniając tym samym stan poznania roz-
mieszczenia Elateridae w południowo-wschodniej Polsce. Gatunki te stwierdzono m.in. w
czasie badań nad sprężykowatymi Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Ampedus erythrogonus ( Ph. W. MÜLLER, 1821)
– Wyżyna Lubelska: Szlakówka (EB71), 21 V 1998, 2 exx., otrząśnięte do parasola entomo-

logicznego z brzozy omszonej (Betula pubescens EHRH.) na skraju boru sosnowego (Leu-
cobrio-Pinetum).

– Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90), 22 IV 1998, 1 ex.; 10.VI.1999, 3 exx.,
otrząśnięte do parasola entomologicznego w niewielkim skrawku boru świeżego (Leuco-
bryo-Pinetum), z brzozy omszonej i kruszyny.
Gatunek eurokaukaski szeroko rozpowszechniony w Polsce. Na terenach nizinnych wy-

stępuje lokalnie. Częściej poławiany w górach i na pogórzach oraz w północno-wschodniej
części kraju.

Ampedus nigroflavus (GOEZE, 1777)
– Nizina Sandomierska: Bania (EB81), 23 IV 1998, 1 ex. (imago), w borze wilgotnym (Moli-

nio-Pinetum), w mocno spróchniałym, leżącym na ziemi pniu brzozy.
Gatunek euroazjatycki, w Polsce szeroko rozmieszczony ale poławiany dość rzadko i spo-

radycznie. Chrząszcz odbywa swój rozwój w zbutwiałym drewnie drzew, głównie liściastych.
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306. Nowe stanowiska Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera:
Sphingidae) w Polsce
New records of Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) in
Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Sphingidae, Proserpinus proserpina, new records, SE Poland.

W Polsce Proserpinus proserpina (PALL.) jest gatunkiem rzadkim, znanym z rozproszo-
nych stanowisk, przeważnie w południowej części kraju.

W latach 1996–1997 stwierdzono występowanie P. proserpina w Lublinie i jego okolicach,
gdzie dotychczas gatunek ten nie był notowany.

Gąsienice P. proserpina obserwowano na trzech stanowiskach, na których magistranci Ka-
tedry Entomologii AR w Lublinie zbierali entomofaunę zasiedlającą wiesiołek:
– Świdnik (UTM: FB17), w pobliżu toru kolejowego, na wiesiołku (Oenothera sp.),

26 VI 1996, 1 ex. (larva), leg. Anita KUŚPIT.
– Elizówka (FB08), w ogrodzie działkowym, na wiesiołku dwuletnim (Oenothera biennis L.)

i dziwnym (O. paradoxa HUDZIOK), 11 VIII 1996, 5 exx. (larvae), leg. Anita KUŚPIT.
– Lublin (FB17), w Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej, na plantacji wie-

siołka dziwnego, 8 VII 1997, 1 ex. (larva), leg. Leszek URBAN.
Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie żerowania gąsienic P. proserpina na upra-

wach wiesiołka dwuletniego i dziwnego. Być może zwiększenie powierzchni uprawy tych ro-
ślin przyczyni się do powiększenia liczby stanowisk omawianego gatunku zawisaka.

Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, Kat. Entomol. AR, Lublin

Limonius minutus (LINNAEUS, 1758)
– Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90), 21 V 1998, 1 ex., otrząśnięty do parasola

entomologicznego z niskich zadrzewień z kruszyną, olszą czarną, dębem szypułkowym i
brzozą omszoną, porastających skraj boru świeżego (Leucobryo-Pinetum).
Gatunek euroazjatycki, w Polsce dość szeroko rozprzestrzeniony. Nie notowany z wyso-

kich partii górskich. Zasiedla suche, nasłonecznione siedliska w lasach mieszanych i liścia-
stych (zwłaszcza dąbrowach) oraz tereny przyleśne.

Autor składa serdeczne podziękowania Panom dr. Lechowi BUCHHOLZOWI i dr. hab.
Dariuszowi TARNAWSKIEMU za sprawdzenie oznaczeń i uwagi wykorzystane w tekście ni-
niejszego doniesienia.

Krzysztof PAWLĘGA, Katedra Zoologii AR, Lublin
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Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Poznań, 9 listopada 2001 r.

Pierwsze zebranie nowego Zarządu Głównego odbyło się w składzie poszerzonym o re-
daktorów naczelnych czasopism. Witając zgromadzonych Prezes Towarzystwa, prof. dr hab.
Janusz NOWACKI wyraził nadzieję, iż nowy Zarząd Główny, wzmocniony o wspaniałych or-
ganizatorów, podoła zadaniom jakie niesie wciąż zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza.

Pierwszym punktem porządku obrad były „Sprawy organizacyjne”. Prezes Towarzystwa
przedstawił krótkie sprawozdanie finansowe z wrześniowego Zjazdu PTEnt., który zbilanso-
wał się zarówno po stronie wydatków jak i wpływów. Poinformował również zebranych, iż
zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, skierowano na ręce Prezydenta RP list protesta-
cyjny w sprawie odwołania dr inż. Wojciecha GĄSIENICY-BYRCYNA ze stanowiska Dyrektora
Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zarząd Główny wysłuchał wystąpień redaktorów wydawnictw dotyczących proponowa-
nych składów redakcji oraz wizji funkcjonowania czasopism, przyjmując jednomyślnie nastę-
pujące uchwały:

Uchwała nr 1/01: Zarząd Główny PTEnt. powołuje Redakcję „Polskiego Pisma Entomolo-
gicznego” w składzie:

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jerzy A. LIS

Sekretarz Redakcji: mgr Tomasz BLAIK

Członkowie: prof. dr hab. Józef BANASZAK

prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI

Rada Redakcyjna: dr Berend AUKEMA (Holandia)
prof. dr Jitka DAVIDOVA-VILIMOVA (Czechy)
dr Hans DUFFELS (Holandia)
prof. dr Carl W. SCHAEFER (USA)
prof. dr hab. Adam ŚLIPIŃSKI (Australia)

Korektor językowy: dr hab. Beata POKRYSZKO

Uchwała nr 2/01: Zarząd Główny PTEnt. powołuje Redakcję „Wiadomości Entomologicz-
nych” w składzie:

Redaktor Naczelny: dr inż. Lech BUCHHOLZ

Z-ca Redaktora: dr inż. Bogdan WIŚNIOWSKI

Sekretarz Redakcji: mgr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Członkowie: prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

prof. dr Vladimir DOLIN (Ukraina)
prof. dr hab. Janusz NOWACKI

mgr inż. Małgorzata OSSOWSKA

prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI
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Uchwała nr 3/01: Zarząd Główny PTEnt. powołuje Redakcję „Polish Entomological Mono-
graphs” w składzie:

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI

Rada Redakcyjna: prof. dr hab. Józef BANASZAK

prof. dr hab. Klara BARTKOWSKA

dr inż. Marek BUNALSKI

prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

prof. dr hab. Janusz NOWACKI

prof. dr hab. Przemysław TROJAN

dr Marek WANAT

Uchwała nr 4/01: Zarząd Główny PTEnt. powołuje Redakcję „Kluczy do Oznaczania Owa-
dów Polski” w składzie:

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

Z-ca Redaktora: dr Tomasz CIERZNIAK

Sekretarz Redakcji: mgr Krzysztof SZPILA

Bibliotekarz PTEnt, dr Marek WANAT przedstawił krótkie sprawozdanie z funkcjonowa-
nia Bliblioteki Towarzystwa. O ile kondycja finansowa biblioteki nie budzi zastrzeżeń, o tyle
nadal utrudnione jest korzystanie z jej zasobów z powodu przedłużającego się remontu po-
mieszczeń. Zgodnie z zapewnieniem otrzymanym od Dyrektora Instytutu Zoologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego remont powinien się zakończyć w przyszłym roku i wówczas bibliote-
ka powróci do normalnego funkcjonowania.

Drugim punktem porządku obrad były „Sprawy Członkowskie”. Na wniosek grupy ini-
cjatywnej, Zarząd Główny powołał Sekcję Trichopterologiczną, obligując ją, w oparciu o §35
Statutu PTEnt. do przedstawienia regulaminu wewnętrznego. Ustosunkowano się jednocze-
śnie do propozycji powoływania sekcji dla taksonów szczebli niższych niż rzędy: „Zarząd
Główny wyraża aprobatę dla powoływania grup roboczych skupiających specjalistów zajmu-
jących się taksonami szczebla rodzinowego lub niższego rzędu, nie widzi jednak uzasadnie-
nia dla przekształcania się tych grup w sekcje”.

Ustalono wysokość opłat członkowskich w 2002 roku:
składka członkowska: 35,- zł
prenumerata „PPE”: 40,- zł
prenumerata „WE”: 36,- zł

Sekretarz ZG, dr Marek BUNALSKI przedstawił sylwetki 6 osób, które zwróciły się o przy-
jęcie w poczet członków PTEnt. W szeregi Towarzystwa zostali przyjęci: dr Andrzej GÓRZ,
mgr Edward MEDAK, mgr Paweł POCHEĆ, dr Tomasz SKALSKI, Sebastian SMOLIŃSKI

i mgr Elżbieta SONTAG. Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem ZG formalnym dniem przy-
jęcia wyżej wymienionych osób w poczet Członków PTEnt., jest dzień 1 stycznia 2002 r.

Ostatnim punktem porządku dziennego była sprawa „Fauny Polski”. Mimo, iż „Fauna
Polski” nie jest wydawnictwem PTEnt., to od kilku lat Towarzystwo występuje do KBN o
środki finansowe na wydawanie kolejnych tomów ponosząc tym samym odpowiedzialność za
ich rozliczenie. Kilkakrotnie już opóźnienia wydawnicze MiIZ PAN w Warszawie (właściciel
tytułu) odbijały się niekorzystnie na kontaktach między Naszym Towarzystwem a KBN.
Również najnowszy tom, który powinien ukazać się do końca 2002 roku, jest ciągle w fazie
opracowania autorskiego. Jak wynika z korespondencji przeprowadzonej z Dyrekcją MiIZ
PAN może ukazać się on z ponad półrocznym opóźnieniem, a więc znacznie po terminie wy-
znaczonym w umowie z KBN (!). W tej sytuacji ZG PTEnt. postanowił jednomyślnie podjąć
uchwałę następującej treści:
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Uchwała nr 5/01: Wobec niemożliwości wywiązania się przez MiIZ PAN w Warszawie z
umowy dotyczącej wydania w roku bieżącym tomu 23 „Fauny Polski” Za-
rząd Główny PTEnt. postanawia o zwróceniu do KBN środków przyzna-
nych na to zadanie.

Jeszcze gorzej wygląda rozliczenie finansowe tomu 22. Ukazał się on w objętości znacz-
nie mniejszej niż zadeklarowana w umowie, co spowodowało zażądanie przez KBN zwrotu
należności wynikającej z powstałej różnicy. W sytuacji odmowy pokrycia przynajmniej części
należności przez MiIZ PAN, całość klikunastotysięcznego obciążenia będzie musiało pokryć
Nasze Towarzystwo. W poczuciu odpowiedzialności za kondycję finansową Towarzystwa
oraz jego wizerunek w kontaktach z KBN zebrani postanowili podjąć uchwałę następującej
treści:
Uchwała nr 6/01: Ze względu na nie wywiązywanie się MiIZ PAN w Warszawie z umów wy-

dawniczych, co naraża na szwank dobre imię Polskiego Towarzystwa Ento-
mologicznego oraz jego kondycję finansową, ZG PTEnt. postanawia o od-
stąpieniu Naszego Towarzystwa od udziału w wydawaniu „Fauny Polski”.

Marek BUNALSKI, Poznań
Sekretarz Generalny PTEnt.

List skierowany przez Zarząd Główny PTEnt. do Ministra Środowiska,
w związku z Rozporządzeniem z dnia 26 IX 2001 r. w sprawie określenia

listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących
objętych ochroną gatunkową ścisłą

Poznań, 10 stycznia 2002 r.

W. Pan
Stanisław ŻELICHOWSKI

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 IX 2001 r. w sprawie określenia listy gatun-
ków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą ...

Szanowny Panie Ministrze,
Z zadowoleniem przyjęliśmy znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska doty-

czące ścisłej ochrony gatunkowej zwierząt, które z całą pewnością jest kolejnym krokiem ku
merytorycznej doskonałości tegoż normatywu prawnego. Niestety do omawianego Rozpo-
rządzenia zakradły się pewne rażące błędy. Są one tak ewidentne, że podważają wiarygod-
ność zarówno Resortu Ochrony Środowiska jak i społeczności polskich naukowców zajmują-
cych się ochroną przyrody.

Jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Entomologicznego złożyłem, w lutym 2001
roku w Departamencie Leśnictwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu, propozycję „krajowych
gatunków owadów do objęcia ścisłą ochroną gatunkową w Polsce” (w załączeniu). Pragnę
zapytać dlaczego wprowadzając gatunki spoza naszej listy Ministerstwo nie zadało sobie tru-
du ponownej konsultacji z PTEnt. Przecież owady to najliczniejsza gromada zwierząt w Pol-
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sce o liczebności blisko 30 000 gatunków. Nie ma w naszym kraju wśród entomologów
– profesjonalistów osób, które mogą wypowiadać się na temat zagrożenia gatunków w obrę-
bie całej gromady owadów. Jedynie Polskie Towarzystwo Entomologiczne, posiadające już
79 letnią tradycję i skupiające w swoich szeregach blisko 400 polskich entomologów, zajmu-
jących się przedstawicielami wszystkich rzędów owadów w Polsce, powinno być konsultan-
tem w powyższej sprawie. Przesłana do Departamentu Ochrony Przyrody „propozycja” była
syntezą wynikającą z trudnych i długotrwałych konsultacji prowadzonych przez Zarząd
Główny PTEnt. z czołowymi specjalistami zajmującymi się różnymi grupami owadów. Mię-
dzy innymi dla realizacji powyższego celu zorganizowaliśmy wspólnie z Instytutem Ochrony
Przyrody PAN ogólnopolską konferencję na temat „Ochrony owadów w Polsce u progu inte-
gracji z Unią Europejską”, która odbyła się w Krakowie w 1999 roku pod patronatem Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Ponieważ zadaliśmy sobie tak wiele trudu działając zgodnie ze statutem naszego Towa-
rzystwa (Rozdział II, § 6 „Celem Towarzystwa jest [...], działanie w zakresie ochrony giną-
cych i zagrożonych gatunków owadów, [...]”) w celu właściwej ochrony owadów, które są do-
brem ogólnonarodowym tak jak wszystkie inne zwierzęta, zmuszeni jesteśmy wskazać nie-
zrozumiałe dla nas błędy w „Rozporządzeniu”:
1. Wprowadzony (w niejasny dla nas sposób) gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych

Pseudogaurotina excellens, dla którego nie podano polskiej nazwy, to jest synonim
umieszczonego wcześniej gatunku sichrawa karpacka – Gaurotes excellens. Tym samym
gatunek ten widnieje na liście dwa razy.

2. Wprowadzono na listę chrząszcza z rodziny pływakowatych: Graphoderus bilineatus nie
podając polskiej nazwy – kreślinek.

3. Usunięto z listy zagrożony wyginięciem gatunek kwietnica lśniąca – Protaetia aeruginosa
związany z próchnowiskami w starych dębach, których jest w Polsce coraz mniej, a wpro-
wadzono bez konsultacji z PTEnt. dwa gatunki: orszoł – Trichius fasciatus i bycznik – Ty-
phoeus typhoeus, które są liczniejsze i znacznie mniej zagrożone od wymienionego wcze-
śniej gatunku. Ponadto w rodzaju Trichius w Polsce występują 3 gatunki, z których dwa
pominięte (T. sexualis i T. zonatus) są znacznie rzadsze od wprowadzonego na listę T. fas-
ciatus.

4. Nie zamieszczono na liście gatunku chrząszcza z rodziny bogatkowatych: pysznik jodłowy
– Eurythyrea austriaca, który jest związany ze starymi, obumierającymi jodłami, silnie za-
grożony wyginięciem (w wielu krajach zachodniej Europy wymarły). Podczas gdy wpro-
wadzono (w niejasny dla nas sposób) chrząszcza: ciołek matowy – Dorcus parallelopipe-
dus, który jest znacznie częstszy od poprzedniego i o nieporównywalnie mniejszej skali
zagrożenia.

5. Wprowadzono (w niejasny dla nas sposób) gatunek motyla z rodziny trociniarkowatych
– Cossidae, dla której nie podano polskiej nazwy: Catopta thrips. Gatunek ten nie wystę-
puje i nigdy nie występował w Polsce. Umieszczenie go w „Rozporządzeniu” jest nonsen-
sem.

6. Wprowadzono na listę motyla z rodziny powszelatkowatych: powszelatek armorykański
– Pyrgus armoricanus, który jest wprawdzie stosunkowo rzadkim gatunkiem, jednak trud-
nym do rozróżnienia od powszelatka malwowca – Pyrgus malvae. W tym wypadku chodzi
o fakt, iż na zatwierdzoną „Rozporządzeniem” listę gatunków chronionych nie dostało
się wiele gatunków bardziej na to zasługujących od wspomnianego.

7. Wprowadzono na listę motyla z rodziny bielinkowatych: Colias myrmidone nie podając
dla niego polskiej nazwy, która jest powszechna od dawna i znajduje się w wielu polskoję-
zycznych opracowaniach – szlaczkoń szafraniec.
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Przytoczyłem tu tylko kardynalne błędy, które wymagają natychmiastowej reakcji i spro-
stowania ich w kolejnej, możliwie szybkiej nowelizacji omawianego „Rozporządzenia”.

Swoją drogą ciekawi jesteśmy z jakiego źródła pochodziły te niedopracowane, błędne me-
rytorycznie informacje. Czy jednak w przyszłości podejmując decyzje dotyczące strategii
ochrony owadów w Polsce nie należałoby każdorazowo konsultować ich ze środowiskiem
polskich entomologów, które reprezentuje Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Prezes PTEnt.
prof. dr hab. Janusz NOWACKI

Załączniki:
1. pismo z dn. 26. 02. 2001 r.: Propozycja krajowych gatunków owadów do objęcia ścisłą ochroną ga-

tunkową w Polsce
2. wydawnictwo: „Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską”
3. „Almanach Entomologów Polskich XX wieku”

Do wiadomości:
Prof. dr hab. Andrzej GRZYWACZ – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody

I Symposium of Baltic Coleopterists, Daugavpils,
5–7 października 2000 r.

W dniach 5–7 października 2000 r. odbyło się pierwsze sympozjum koleopterologów
państw bałtyckich pt. „Fauna, distribution and protection problems of beetles in the Baltic
Region”. Uczestniczyli w nim pracownicy naukowi z Łotwy z: Uniwersytetu Pedagogicznego
w Dugavpils, Universytetu Łotewskiego w Rydze, Łotewskiego Muzeum Historii Naturalnej
w Rydze, Bałtyckiego Instytutu Koleopterologii z siedzibą w Daugavpils, Łotewskiego Towa-
rzystwa Entomologicznego, Muzeum w Daugavpils, Ogrodu Zoologicznego w Daugavpils.
Ponadto wzięło w nim udział 16 pracowników naukowych z zagranicy – Białorusi, Estonii,
Litwy i Polski.

Sympozjum otworzyli: prof. V. PAŠKEVIČS – prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego
i prof. A. BARŠEVSKIS – dyrektor Katedry Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Sympozjum rozpoczęło się sesją plenarną poświęconą analizie zmian w faunie bie-
gaczowatych w państwach bałtyckich i Białorusi w XX w. Referaty przedstawili:
prof. A. BARŠEVSKIS i dr I. SOLODOVNIKOV (Uniwersytet w Witebsku). Kolejna sesja po-
święcona była faunie, ekologii i taksonomii biegaczowatych. Przedstawiono na niej referaty
dotyczące: biegaczowatych agrocenoz na glebach bielicowych (dr S. HURUK, WSP Kielce),
biegaczowatych ekotonów leśno-polnych (dr J. SKŁODOWSKI, SGGW Warszawa), ekologicz-
no-faunistycznego przeglądu biegaczowatych Pojezierza Białoruskiego (dr I. SOLODOVNI-
KOV), oraz charakterystykę biegaczowatych Rygi (dr V. MELECIS, Universytet Łotewski w
Rydze). Po sesji tej odbyła się uroczystość pod nazwą „Nominacja na chrząszcza roku”, któ-
rej celem było m.in. wybranie chrząszcza roku. W wyniku tajnego głosowania wybrano Ano-
plotrupes stercorosus na Bałtyckiego chrząszcza roku 2001 i zdecydowano, że będzie on zdo-
bił pierwszą stronę okładki pierwszego numeru pisma „Baltic Journal of Coleopterology”,
którego wydanie zaplanowano na 2001 r.
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Drugi dzień rozpoczęto sesją na temat zagrożonych chrząszczy Regionu Bałtyckiego.
Dr V. SPUNGIS (Uniwersytet Łotewski w Rydze) zreferował problemy związane z biologicz-
nymi wskaźnikami oceny środowiska, prof. A. BARŠEVSKIS przedstawił projekt listy wymie-
rających chrząszczy Regionu Bałtyckiego, dr I. SOLODOWNIKOW omówił rzadkie i chronione
gatunki chrząszczy Pojezierza Białoruskiego i przedstawił kryteria kwalifikowania gatunków
do czerwonej księgi zwierząt.

Po sesji tej odbyła się krótka wycieczka na śródlądowe wydmy w pobliżu Križi (na zachód
od Daugavpils). Prof. A. BARSEVSKIS przedstawił w terenie faunistyczną charakterystykę
wydm, które są tutejszą atrakcją przyrodniczą. Po wycieczce odbyła się sesja poświęcona
faunie i ekologii chrząszczy, na której przedstawiono 7 referatów. Z ważniejszych należałoby
wymienić referat dotyczący kambiofagów jodły dr A. RUTKIEWICZA (SGGW Warszawa)
oraz referat N. SAVENKOV’a (Muzeum Historii Naturalnej w Rydze) dotyczący Buprestidae
Łotwy. Sesja ta zakończyła drugi dzień obrad.

Trzeciego dnia odbyła się całodzienna wycieczka terenowa do przyrodniczego parku w
dolinie Daugavy.

Arvîds BARÐEVSKIS, Pedagog. Univ., Daugavpils (Łotwa)
Stanisław HURUK, Zakł. Zool. AŚ, Kielce (Polska)



kość (w przypadku rycin wykonanych tuszem) nie powinna przekraczać formatu A4. Ryciny,
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 po-
winna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować liczbami
arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin należy
zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim..  W wykazie  piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście 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 – Buprestoi-
dea, 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 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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