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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Wiadomości Entomologiczne” zamieszczają oryginalne artykuły materiałowe, artykuły
przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia naukowe, których głównym podmiotem są owady, artykuły metodyczne, historiograficzne (w tym biograficzne), recenzje prac entomologicznych, polemiki, sprostowania itp. oraz sprawozdania, komunikaty
i inne materiały kronikarskie z zakresu szeroko pojętej działalności entomologicznej. Prace
publikowane są w języku polskim. Oryginalne prace materiałowe mogą być w uzasadnionych
przypadkach drukowane w języku angielskim, z polskim streszczeniem w pełni prezentującym założenia i wyniki pracy oraz objaśnianiami tabel i rycin także w języku polskim. Możliwość nieodpłatnego publikowania w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełnoprawni członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

.

Objętość artykułów nadesłanych do druku nie powinna przekraczać objętości równoważnej 290 wierszom po maksymalnie 65 znaków (około 10 stron znormalizowanego wydruku (maszynopisu), włączając w to tabele i ryciny). Artykuły przekraczające ustaloną objętość
mogą być przyjęte pod warunkiem pokrycia przez autora kosztów edycji objętości ponadnormatywnej (do nadsyłanych materiałów powinna być dołączona deklaracja autora odnośnie gotowości pokrycia tych kosztów, jednak już samo nadesłanie artykułu przekraczającego normatywną objętość traktowane będzie jako złożenie takiej deklaracji). Krótkie doniesienia, recenzje, sprawozdania (za wyjątkiem sprawozdań ze Zjazdów PTEnt. i posiedzeń
ZG PTEnt.), komunikaty i materiały kronikarskie nie powinny przekraczać 2 stron znormalizowanego wydruku. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich oraz poprawiania usterek stylistycznych i dotyczących nazewnictwa, bez uzgodnienia z autorem.

.
.

Osoby nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Entomologicznego mają prawo
drukowania swoich prac tylko za pełną odpłatnością kosztów edycji.
Wydruki należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach, załączając obowiązkowo dyskietkę
3,5'' z plikami przesyłanych tekstów (oddzielną dla każdego z nadsyłanych artykułów). Zaleca się stosowanie edytora tekstów Word dla Windows i zapisywanie plików w formacie .rtf.
Teksty (a w szczególności ich pliki na dyskietce) nie mogą zawierać żadnych wyróżnień edytorskich (wersalików pisanych przy użyciu klawisza [Shift] lub [CapsLock], podkreśleń, pogrubień, wcięć wykonanych tabulatorem czy spacją itp.). Dopuszczalne są jedynie, zastosowane w odpowiednich miejscach wyróżnienia czcionki (np. kursywa dla łacińskich nazw taksonów, kapitaliki dla nazwisk), wykonane w ł a ś c i w y m i funkcjami edytora Word dla
Windows. Tabele powinny być sporządzone w formie tekstu, w którym rzędy oddzielone są
„twardym” przeniesieniem [Enter], a kolumny tabulatorem [Tab]; przebieg linii tabeli
i ewentualnie ich grubość można zaznaczyć wyłącznie na wydruku, długopisem lub ołówkiem. 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 instytucji (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 znormalizowanego wydruku (w przypadku wszystkich oryginalnych prac naukowych, w tym
krótkich doniesień);
– po głównym tekście artykułu, streszczenie w języku angielskim (polskim, w przypadku prac
napisanych w języku angielskim), zawierające przedstawioną w zwięzły sposób treść i wyniki
pracy (nie dotyczy to krótkich doniesień, materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.)

.

Rysunki i wykresy (ryciny) należy wykonać czarnym tuszem na kalce technicznej lub białym papierze. Przyjmowane są także ryciny wykonane techniką komputerową w formatach:
*.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp. Fotografie powinny być czarno-białe, kontrastowe, wykonane
na papierze błyszczącym. Na marginesie wydruku tekstu można zaznaczyć ołówkiem miejsca, na których mają być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny muszą być zblokowane, przy czym liczba bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wiel-
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Thinobius flagellatus LOHSE, 1984 (Coleoptera: Staphylinidae)
– gatunek nowy dla fauny Polski
Thinobius flagellatus LOHSE, 1984 (Coleoptera: Staphylinidae)
– a beetle new to the fauna of Poland

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

ABSTRACT: Thinobius flagellatus LOHSE , 1984 (Coleoptera: Staphylinidae), a staphylinid
beetle new to the Polish fauna, was found (24 specimens) on a sandy bank of the river Bug
on 17 V 2001. Locality: Kamieńczyk near Wyszków (Mazovian Lowland, Central Poland).
Figures of penis and spermatheca of T. flagellatus are presented.
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, Thinobius flagellatus, new record,
Poland.

Z rodzaju Thinobius K IESENWETTER, 1844 na świecie znanych jest dotychczas około 140 gatunków, z czego 25 stwierdzono w Europie Środkowej,
a 7 w sposób pewny wykazano z Polski (HERMAN 1970; BURAKOWSKI i in.
1979; LUCHT 1987). Są to bardzo drobne kusakowate długości 0,5–5 mm
(0,6–3 mm – gatunki środkowoeuropejskie), ciało ich jest wąskie, wydłużone, grzbieto-brzusznie spłaszczone, o bokach prawie równoległych, dość gęsto owłosione. W odróżnieniu od gatunków z bliskich systematycznie rodzajów (np. Carpelimus SAM., Bledius SAM., Platystethus MANNERH .) na ich
przedpleczach brak jest bruzdy środkowej lub wgnieceń, zaś wszystkie stopy
są dwuczłonowe. Mają barwę ciała od czerwonobrązowej, czarnobrązowej
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Ryc. (Fig.) 1. Thinobius flagellatus LOHSE, penis, skala (scale bar) = 0.1 mm.
Ryc. (Fig.) 2. Thinobius flagellatus LOHSE, spermatheca, skala (scale bar) = 0.03 mm.

THINOBIUS FLAGELLATUS – GATUNEK NOWY DLA FAUNY POLSKI
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do prawie czarnej, nogi i czułki są zwykle jaśniejsze. Prawie wszystkie środkowoeuropejskie gatunki to stenotopy, obligatoryjnie związane z brzegami
różnego typu wód, głównie płynących, gdzie możne je spotkać w wilgotnym
piasku, pod kamieniami, wśród mchów lub niskiej roślinności (LOHSE 1964;
BURAKOWSKI i in. 1979; K OCH 1989).
Thinobius flagellatus LOHSE jest gatunkiem bardzo mało znanym (opisanym nie całe 20 lat temu), wykazanym dotychczas jedynie ze Szwecji i Niemiec, lecz najprawdopodobniej szerzej rozmieszczonym, co potwierdzają w
pewnym stopniu nowe dane z Polski. Wymienione niżej stanowisko jest
pierwszym znanym miejscem występowania tego kusaka w kraju.
– Nizina Mazowiecka: Kamieńczyk ad Wyszków, 17 V 2001, 24 exx.; chrząszcze wybrano z wilgotnego piasku (w odległości 20–100 cm od lustra wody)
pobranego u podstawy stromej skarpy nadrzecznej, stanowiącej fragment
południowego brzeg Bugu. Omawiany gatunek stwierdzono razem z Bledius subterraneus ER., innym kusakiem z podrodziny Oxytelinae licznie występującym na opisanym stanowisku.
T. flagellatus jest zewnętrznie bardzo podobnym chrząszczem do T. pusillimus SMET., od którego można go trafnie odróżnić dopiero po szczegółowej
analizie budowy męskich aparatów kopulacyjnych (Ryc. 1) (LOHSE 1989
– ryc. 21a; LOHSE 1964 – ryc. 51:21). W odróżnieniu od innych krajowych gatunków z tego rodzaju, penisy obu wyżej wymienionych taksonów są zaopatrzone w charakterystyczną, bardzo długą wić. Budowę spermateki T. flagellatus, na którą warto zwrócić uwagę przy próbie odróżnienia samic omawianych gatunków, przedstawia rycina (Ryc. 2).
Na podstawie powyższych danych, nie określone dotychczas wymagania
ekologiczne omawianego gatunku wydają się być podobne do preferencji
środowiskowych bliźniaczego T. pusillimus oraz większości innych środkowoeuropejskich taksonów z rodzaju Thinobius (K OCH 1989).

SUMMARY
Thinobius flagellatus LOHSE, 1984 (Coleoptera: Staphylinidae) is recorded for the first time
in Poland. Its locality in Poland: Kamieńczyk near Wyszków, about 60 km north-east from
Warsaw (Mazovian Lowland). 24 specimens were collected on the sandy bank of the river
Bug. The species was found together with numerous individuals of Bledius subterraneus ER.
T. flagellatum was recorded only from Sweden and Germany so far.
Figures of penis and spermatheca of T. flagellatus are presented.
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Narządy zmysłów aparatu gębowego wybranych gatunków
z rodzaju Meligethes STEPHENS (Coleoptera: Nitidulidae)*
Sensory organs of mouth parts of selected species of the genus
Meligethes STEPHENS (Coleoptera: Nitidulidae)

MAŁGORZATA BŁAŻEJEWICZ-ZAWADZIŃSKA, FRANCISZEK BŁAŻEJEWSKI
Katedra Zoologii ATR, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
malba@atr.bydgoszcz.pl

ABSTRACT: The paper describes sensory organs of mouth parts of various species of beetles of the genus Meligethes STEPHENS. Melighetes aeneus (F.) is a descriptive base. Four different types of sensory organs were found on the surface of mouth parts (sensilla trichoidea,
s. campaniformia, s. chaetica and s. basiconica), with trichoid sensilla (s. trichoidea)
functioning as chemoreceptors.
KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes, mouth parts, sensory organs.

Wstęp
Słodyszki (Melighetes spp.), do których w skali światowej należy ponad
600 gatunków, sprawiały systematykom wiele kłopotu dlatego, że z reguły są
łudząco do siebie podobne, stąd też podejmowano wielokrotnie badania
morfologiczne, które z różnym powodzeniem usiłowano wykorzystać dla
diagnozy gatunków.
Pierwszym zwięzłym przyczynkiem do morfologii Melighetes aeneus (FABRICIUS) jest praca EXT’a (1920) i częściowo FRITZSCHE’go (1955). Krótki
rys anatomicznej budowy tego gatunku z pewnymi uwagami histologicznymi
przedstawił SCHERNEY (1954). Poza wymienionymi, pewne informacje doty* Druk pracy w 60% sfinansowany przez Katedrę Zoologii ATR w Bydgoszczy.
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czące morfologii większej liczby środkowoeuropejskich gatunków można
znaleźć w pracach B ŁAŻEJEWSKIEGO (1962, 1965, 1992), ale wiążą się one
jedynie z cechami przydatnymi do rekonstrukcji rozwoju filogenetycznego
całego rodzaju. Od wielu lat poszczególni autorzy przy opisach nowych gatunków, względnie w opracowaniach kluczy do oznaczania (np. NUNBERG
1976; E ASTON 1960; SPORNRAFT 1967; K IREJCZUK 1978), publikują schematyczne rysunki edeagusów, względnie owipozytorów. Poszukiwania innych cech w badaniach nad rekonstrukcją naturalnego układu nie przyniosły
spodziewanych rezultatów. Skąpe są przede wszystkim dotychczasowe wiadomości o budowie larw (zwłaszcza ich chetotaksji). Nie podejmowano również do tej pory badań nad morfologią aparatów gębowych oraz nad ich narządami zmysłowymi, a tu – jak się wydaje – można by oczekiwać istotnych
różnic odzwierciedlających przystosowania słodyszków, a ściślej ich narządów zmysłowych, do określonych rodzin roślin, na co już REITTER (1870,
1911) zwracał uwagę, kiedy podkreślał ścisły związek pewnych gatunków
chrząszczy z ich rozwojem na roślinach określonej rodziny. Można więc
przypuszczać, że ścisłe związki z określonymi gatunkami roślin nie pozostały
bez wpływu na liczbę i rozmieszczenie chemoreceptorów i mechanoreceptorów aparatu gębowego.
Celem niniejszej pracy było poznanie narządów zmysłowych postaci imaginalnych, które skupione są na elementach składających się na aparat gębowy. W związku z tym materiał do badań był tak dobierany, aby uwzględnić
gatunki reprezentujące różny stopień rozwoju ewolucyjnego, i aby uwzględnić powiązania z różnymi roślinami, na których przechodzą rozwój i żerują
oraz zwrócić uwagę na płeć osobników wyselekcjonowanych do badań.
Materiał i metoda
Chrząszcze odławiane były na kwiatach różnych gatunków roślin w okolicach Bydgoszczy i Torunia. Część materiału pochodziła ze zbiorów muzealnych Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie (ex coll. Sz. T ENENBAUM)
lub też ze zbiorów prywatnych (ex coll. K. PRÜFFER-KLEIN i F. BŁAŻEJEWSKI).
Preparaty mikroskopowe przygotowano według powszechnie znanych
metod i zamykano w balsamie kanadyjskim. Następnie przeglądano pod mikroskopem typu „Jenamed” (Carl Zeiss Jena), przy stosowaniu dużych powiększeń (800 – 1200 ×).
Dla identyfikacji poszczególnych rodzajów kutikularnych części narządów
zmysłowych wykonano zdjęcia fotograficzne na błonach „Ilford FP 4 – 22 din”
przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego „Novascan 30” firmy
Zeiss w Zakładzie Radiospektroskopii i Fizyki Węgla UMK w Toruniu po
uprzednim napyleniu ich złotem.
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Oznaczeń badanych gatunków słodyszków dokonywano w oparciu o klucze do oznaczania środkowoeuropejskich Nitidulidae (N UNBERG 1976;
SPORNRAFT 1967). Nazewnictwo narządów zmysłowych przyjęto za F UDALEWICZ-NIEMCZYK (1967). Wszelkie nazwy dotyczące roślin przyjęto za
SZAFEREM (1953).
Opisu budowy narządów gębowych z uwzględnieniem rozmieszczenia narządów zmysłowych dokonano na przykładzie Meligethes aeneus, ale zbadano również pod tym względem kilkanaście innych gatunków z rodzaju Meligethes STEPH., a mianowicie: M. solidus (KUGELANN), M. hebes E RICHSON,
M. assimilis STURM , M. bidens B RISOUT, M. brachialis ERICHSON, M. coracinus STURM, M. erythropus (MARSHAM), M. flavipes STURM, M. humerosus
REITTER , M. lugubris STURM , M. maurus STURM , M. ochropus S TURM ,
M. denticulatus HEER, M. subrugosus (GYLLENHAL), M. symphyti (HEER),
M. viridescens (FABRICIUS ).
Narządy gębowe słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus)
Słodyszki mają typowe dla chrząszczy, gryzące narządy gębowe, pozwalające im na żerowanie w kwiatach różnych gatunków roślin, co potwierdzają
obserwacje wielu autorów.
Aparat gębowy prognatycznej puszki głowowej osłania od góry prostokątna względnie trapezoidalna płytka – nadustek (clypeus). Nadustek od strony
wentralnej zrasta się z podstawą wargi górnej (labrum). Pod nią znajduje się
para żuwaczek (mandibulae). Pod żuwaczkami – w tej samej płaszczyźnie –
ustawione są szczęki I pary (maxillae), a całość aparatu gębowego zamyka
od dołu warga dolna (labium).
Wa r g a g ó r n a ( l a b r u m )
Górna warga stanowi niezwykle cienką i delikatną płytkę prostokątnego
kształtu. Dystalna część labrum wykazuje obecność głębokiego wcięcia, rozdzielającego wyraźnie ograniczone dwa płaty równej wielkości, które wchodząc w bezpośredni kontakt z pobieranym pokarmem, odcinają się nie tylko
większym stopniem sklerotyzacji od pozostałej powierzchni labrum, ale również charakterystyczną mikrorzeźbą swej powierzchni oraz obecnością licznych narządów zmysłowych (Ryc. 1a, 1b). Na obu płatach koncentrują się
szczeci oraz dwojakiego rodzaju włoski. Najdłuższe i masywnie zbudowane
są szczeci, rozproszone nieregularnie w najbardziej dystalnych partiach płatów; po stronie dorsalnej można się ich doliczyć od 10 do 15, a na powierzchni wentralnej nieco mniej. Ich wierzchołki zwrócone są ku przodowi – w kierunku nasuwającego się pokarmu. Przednie i przyśrodkowe krawędzie opisy-
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Ryc. (Fig.) 1. Meligethes aeneus (F.) – warga górna (labrum): a – od strony dorsalnej (dorsal
view), b – od strony wentralnej (ventral view).

wanych płatów obfitują w cienkie, silnie wydłużone włoski prawie szeregowo
osadzone, dostrzegalne z obu stron: grzbietowej i brzusznej. Bardzo małe
włoski, przypominające krótkie kolce wstecznie zadzierzyste, znajdują się
w pobliżu przyśrodkowych krawędzi obu płatów, ale wyłącznie po stronie
brzusznej (Ryc. 1b). Na każdym płacie występuje ich od 30 do 40 przypominając tarkę, która być może zapobiega lub przynajmniej utrudnia cofanie się
pobieranego pokarmu.
Na brzusznej stronie przyśrodkowych krawędzi wspomnianych płatów
znajdują się także cztery zagłębione kopułki (sensilla campaniformia) –- dobrze widoczne na elektronogramie (Ryc. 7).
Zgrubiałe boczne brzegi labrum połączone są poprzecznie przebiegającym, rownież zgrubiałym pasmem oskórka (Ryc. 1a, 1b). W pobliżu tego pasma znajdują się dwa skupiska 6 – 8 kopułek nieregularnie rozmieszczonych
w połowie długości labrum. W proksymalnej połowie po stronie dorsalnej,
widoczne są skośnie ustawione dwa pasma bardzo cienkich i delikatnych
włosków, które dalej ku nasadowej części wargi górnej łączą się w jedno pasmo, kończące się mniej więcej w 3/4 jego długości. Na nim z reguły dostrzega się na wielu preparatach bardzo drobne ziarna pyłku roślinnego – widoczny ślad żerowania.
Zgrubiałe obramowanie błoniastego labrum tak po lewej jak i prawej
stronie ulega podgięciu i przechodzi w listewki rozwidlone w dystalnym koń-
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cu i przypominające literę „Y”. W tej części wargi górnej brak jakichkolwiek
narządów zmysłowych.
Żuwaczki (mandibulae)
Żuwaczki M. aeneus mają półksiężycowate kształty z silnie wypukłą i pogrubioną krawędzią zewnętrzną oraz nieregularną, lecz względnie prostą,
krawędzią przyśrodkową (Ryc. 2a, 2b). Żuwaczka jako całość jest płytką miseczkowatą, wklęsłą od strony dorsalnej. Na krawędzi przyśrodkowej, w jej
najbardziej dystalnej części, znajdują się trzy lub cztery masywne zęby nierównej wielkości (Ryc. 2a). Pod względem stopnia sklerotyzacji wspomniane
zęby należą do najtwardszych części całego aparatu gębowego. Nieco niżej
zębów znajduje się niewielka powierzchnia, na której mieszczą się gęsto upakowane, delikatne i esowato lub łukowato wygięte szczecinki z rozwidlonymi
wierzchołkami w liczbie 30 do 40 (Ryc. 9).
U podstawy żuwaczki, w przyśrodkowej części, znajduje się duży guz
– mola, na którym występują ściśle do siebie przylegające stożkowate twory
– zęby (ok. 20) nierównej wielkości (Ryc. 2a, 8). Patrząc na ich wierzchołki
i nasady, można zaobserwować, że zęby te są zaokrąglone (Ryc. 8). Nieco
wyżej w kierunku dystalnym, nad zespołem wspomnianych zębów, znajduje
się małe i trudno dostrzegalne skupienie 10 – 12 włosków zmysłowych. Po-

Ryc. (Fig.) 2. Meligethes aeneus (F.) – żuwaczka (mandibula): a – od strony dorsalnej (dorsal view), b – od strony wentralnej (ventral view).
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dobne skupienie kilkunastu włosków dostrzega się również pod mola. Masywnie zbudowane guzy stanowią mechaniczne przystosowanie do rozdrabniania tkanek roślinnych. U podstawy każdego z tych guzów znajdują się powierzchnia stawowa i ściśnięte włókna, zachowane na przeglądanych preparatach, należące do mięśnia przywodzącego żuwaczki (musculus craniomandibularis internus). Jego antagonistą jest mięsień odwodzący (musculus craniomandibularis externus) przyczepiony między kłykciami bocznego stawu
po zewnętrznej stronie przyśrodkowej krawędzi (E IDMANN 1970; WEBER
1933; K AESTNER 1972).
Dorsalna powierzchnia żuwaczki jest prawie całkowicie pozbawiona narządów zmysłowych poza delikatnymi włoskami, wystającymi na przyśrodkowej krawędzi w pobliżu zębów. Natomiast na wentralnej powierzchni żuwaczek dostrzega się trzy rodzaje szczecinek w postaci wyraźnie od siebie oddzielonych skupisk oraz kopułki. Obserwatorowi rzucają się w oczy przede
wszystkim masywnie zbudowane szczeci (sensilla chaetica) osadzone w pobliżu zgrubiałej i łukowato zakrzywionej krawędzi zewnętrznej (Ryc. 2b),
w liczbie około dwudziestu. Niektóre z nich dochodzą 40 µm długości.
Drugi zespół wyraźnie mniejszych szczeci, w liczbie nie przekraczającej
dwudziestu, ogranicza się do niewielkiej powierzchni zewnętrznej żuwaczki
nad zewnętrznymi kłykciami stawowymi. Wreszcie trzecie zgrupowanie najdrobniejszych szczeci, których liczba sięga trzydziestu, położone jest blisko
nasady żuwaczki.
Mniej więcej w połowie długości żuwaczki ostro odcinają się trzy okrągłe
i nieco zagłębione kopułki (sensilla campaniformia). Zarówno liczba jak
i położenie tych kopułek wyróżnia się wyjątkowo dużą stałością u wszystkich
przeglądanych osobników obu płci. Także ich średnica jest jednakowa i wynosi około 6 – 7 µm.
Schematyczny, konturowy obraz żuwaczki słodyszka rzepakowego opublikował LENGERKEN (1927), podkreślając w tekście, że jej terminalny koniec służy do rozcinania pąków kwiatowych, natomiast mola służy do rozgniatania okwiatu i pyłku. Jeszcze wcześniej konturowy rysunek żuwaczki zamieścił E XT (1920). Obaj autorzy na uproszczonych schematach całkowicie
pominęli narządy zmysłowe.
Szczęki I pary (maxillae)
Szczęki I pary są w mniejszym stopniu zesklerotyzowane, a przy tym złożone z mniejszych elementów. U podstawy szczęk znajduje się kotwiczka
(cardo), która łączy się z pieńkiem (stipes). Na pieńku osadzone są: 4-członowy głaszczek szczękowy (palpus maxillaris) i dwie żuwki zrośnięte ze sobą
(galea i lacinia) w jednolitą płytkę.
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Narządy zmysłowe, jakie można było dostrzec od strony dorsalnej kotwiczki, to szczecinki zmysłowe w liczbie 5 – 7, osadzone w pobliżu jej zewnętrznej krawędzi (Ryc. 3a). W połowie długości cardo występuje pojedyncza kopułka. Powierzchnia brzuszna kotwiczki pozbawiona jest narządów
zmysłowych.
Stipes ma kształt wyraźnie cylindryczny i podobnie jak cardo, narządy
zmysłowe w postaci jednej, czasem dwóch szczeci, skupione wyłącznie po
stronie dorsalnej, blisko krawędzi zewnętrznej. Podstawowy człon głaszczka
pozbawiony jest narządów zmysłowych (Ryc. 3a). Na zewnętrznej powierzchni drugiego członu omawianego głaszczka znajdują sie dwie szczeci,
a w ich pobliżu widać jedną lub dwie kopułki. Człon trzeci ma dwie szczeci,
z których jedna występuje po stronie wewnętrznej, a druga zwrócona jest na
zewnątrz. Człon czwarty, wierzchołkowy, wyróżnia się kształtem, jest bowiem najdłuższy (ok. 80 µm) i lekko łukowato zgięty do wewnątrz. Jego dystalną, tępo ściętą powierzchnię, pokrywają ściśle do siebie przylegające
stożki zmysłowe (sensilla basiconica) w liczbie kilkunastu. Wszystkie stożki
osadzone są na krawędzi zagłębienia znajdującego się na wolnym końcu
wierzchołkowego członu głaszczka. Ich ostrza zwrócone są do środka wspomnianego zagłębienia i częściowo nakładają się na siebie, przy czym wysokość stożków zawiera się w granicach od 4 do 6 µm (Ryc. 11). Zdaniem róż-

Ryc. (Fig.) 3. Meligethes aeneus (F.) – lewa szczęka (left maxilla): a – od strony dorsalnej
(dorsal view), b – od strony wentralnej (ventral view).
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nych autorów, w tym FUDALEWICZ-N IEMCZYK (1967) i PETRYSZAK (1989),
stożki pełnią funkcje chemoreceptorów. Na bocznej powierzchni wierzchołkowego członu sterczy pojedyncza szczeć. Można również zauważyć obecność dwóch kopułek.
Zrośnięte z sobą obie żuwki (lacinia i galea) w postaci esowato wygiętej
płytki są wydłużone. Na przyśrodkowej powierzchni tak po stronie grzbietowej jak i brzusznej osadzone są sensilla trichoidea nierównej długości. Nasadowa część zrośniętych żuwek jest pozbawiona narządów zmysłowych i dopiero mniej więcej na poziomie połowy długości stipes znajdują sie małe
włoski, które stopniowo zwiększają swoją długość w kierunku końca dystalnego. Zwiększa się również ich zagęszczenie. Rozdęta krawędź dystalna zrośniętych żuwek jest szczególnie obficie pokryta tymi wydłużonymi i charakterystycznie esowato wygiętymi włoskami, przypominającymi rozczochraną
czuprynę. Największe z nich mają długość sięgającą 30 µm, a ich wierzchołki
są wyraźnie hakowato zagięte. Przedstawione na elektronogramie (Ryc. 10),
sprawiają wrażenie tworów nieco spłaszczonych, których przekrój nie jest
okrągły lecz eliptyczny. Trudno je więc uważać za włoski, ale nie są to również szczeci. Co do funkcji tych tworów można mieć wątpliwości, choć ich lokalizacja zdaje się sugerować, że prawdopodobnie mogą one pełnić rolę receptorów chemicznych. Ich liczba sięga kilkudziesięciu. Dystalna krawędź
żuwek od strony głaszczka wykazuje obecność ostrego zęba.
Wa r g a d o l n a ( l a b i u m )
Zrośnięte szczęki II pary tworzą wargę dolną (labium), w skład której
wchodzą bródka (mentum), podbródek (submentum), 3-członowe głaszczki
wargowe (palpi labiales) i języczek (ligula) przechodzący w przyjęzyczki (paraglossae).
Bródka (mentum), jest szeroką płytką eliptycznego kształtu i wraz z podbródkiem (submentum), przylegającym od strony dystalnej, tworzy jedną całość (Ryc. 4). Przednia krawędź tego tworu wykazuje obecność dwu zaokrąglonych wyrostków, ograniczających głębokie wcięcie krawędzi dystalnej
z wyraźnym wzniesieniem w linii pośrodkowej. Powierzchnia submentum,
zdaniem EXT’a (1920), pokryta jest charakterystyczną mikrorzeźbą w postaci licznych drobnych i wielokątnych poletek, oddzielonych od siebie krótkimi, na ogół prostymi i zgrubiałymi liniami zesklerotyzowanego integumentu.
Mentum natomiast ma gładką powierzchnię, na której występują nieregularnie rozproszone krótkie szczeci (od ok. 10 µm do ok. 20 µm), przeważnie
proste i wierzchołkami skierowane ku przodowi ciała. Ich liczba zawierała
się w przedziale od 34 do 38.
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Ryc. 4. Meligethes aeneus (F.) – Mentum i submentum od strony wentralnej; w tle zaznaczono liniami przerywanymi wystające części wargi dolnej (labium).
Fig. 4. Meligethes aeneus (F.) – Mentum and submentum (ventral view); some parts of labium in the background are marked by broken lines.

Od strony jamy gębowej do zrośniętych mentum+submentum przylegają
pozostałe części labium. Języczek (ligula) ma kształt prostokąta wydłużonego wzdłuż głównej osi ciała. Na dystalnym końcu języczka znajdują się sierpowate przyjęzyczki oraz w ich tle odgięte na boki, trójczłonowe głaszczki
wargowe (palpi labiales) (Ryc. 5a, 5b). Głaszczki wargowe osadzone są na
brzusznej powierzchni ligula (Ryc. 5b), a ich nasady oddziela od siebie stożkowaty skleryt. Człon nasadowy głaszczka jest najmniejszy i pozbawiony narządów zmysłowych. Na powierzchni drugiego członu od strony brzusznej
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Ryc. 5. Meligethes aeneus (F.) – warga dolna (labium): a – od strony dorsalnej (oba głaszczki
wargowe częściowo zasłonięte), b – od strony wentralnej.
Fig. 5. Meligethes aeneus (F.) – labium: a – dorsal view (both labial palps partly hidden),
b – ventral view.

widać 7 – 8 łukowatych szczeci oraz jedną kopułkę. Po stronie dorsalnej dostrzega się 1 – 3 podobnych szczeci, lecz kopułek brak (Ryc. 5a). Na dystalnej powierzchni cylindrycznego wierzchołkowego członu głaszczka wargowego wyraźnie widoczne są stożki (sensilla basiconica) w liczbie kilkunastu
– podobnie jak to obserwuje się na wierzchołkowym członie palpus maxillaris (Ryc. 13). Na bocznej powierzchni tego członu znajduje się 5 łukowatych
szczeci.
Na stronie wentralnej języczka zasługują ponadto na uwagę cztery kopułki ustawione w kwadrat, znajdujące się mniej więcej w środkowej części ligula (Ryc. 5b) oraz długie, proste szczeci w dystalnej części języczka. Ich długość dochodzi do 40 µm i wystają daleko poza krawędź przyśrodkową przyjęzyczków.
Przyjęzyczki (paraglossae) są dobrze widoczne od strony dorsalnej (Ryc.
5a). Zgrubiałe, zewnętrzne krawędzie przyjęzyczków mają sierpowaty
kształt i łagodnie przechodzą w zewnętrzne krawędzie ligula. Paraglossae są
szczególnie bogato opatrzone włoskami zmysłowymi. Te ostatnie osadzone
są szeregowo – jeden obok drugiego – na krawędzi wewnętrznej w liczbie
około 70, natomiast na krawędzi zewnętrznej podobne włoski występują jedynie blisko wierzchołka w liczbie kilkunastu.
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Na dorsalnej powierzchni języczka, wzdłuż jego pośrodkowej linii ciągnie
się płytka bruzda, po bokach otoczona ukośnie przebiegającymi, łukowatymi
zgrubieniami chitynowego integumentu. Należy również podkreślić, że na
grzbietowej powierzchni języczka nie dostrzega się żadnych narządów zmysłowych.
Narządy gębowe innych gatunków
Wszystkie gatunki słodyszków mają prognatyczną puszkę głowową z gryzącymi narządami gębowymi i tu trudno doszukać się rozbieżności w lokalizacji i liczebności narządów zmysłowych na poszczególnych elementach składowych aparatu gębowego. Tylko nieznaczne różnice dostrzega się w kształcie nadustka (clypeus) i żuwaczek (mandibulae), o czym donosił już BŁAŻEJEWSKI (1962).
Przednia krawędź nadustka u różnych gatunków słodyszków ma przebieg
prosty, choć u niektórych wykazuje obecność wyraźnego wcięcia, co wykorzystywane jest jako jedna z cech w kluczach do oznaczania gatunków tego
rodzaju (np. REITTER 1911; NUNBERG 1976; SPORNRAFT 1967). Wydawało
się, że zmiany te mogą mieć związek z mechanizmem rozgryzania pokarmu
przez ruchome części składowe aparatu gębowego, a pośrednio również ze
znajdującymi się na nich narządami zmysłowymi. Jednakże bliższe obserwacje wargi górnej (labrum) u gatunków z wciętym nadustkiem lub bez wcięcia
nie wykazują żadnych dostrzegalnych rozbieżności tak pod względem kształtu labrum, jak i jego narządów zmysłowych.
Mechanizm pobierania pokarmu przez słodyszki wymaga przede wszystkim intensywnej pracy żuwaczek i szczęk. Te pierwsze rozchylają się rytmicznie, co pozwala na ruchy uchwycenia i zgryzienia tkanek roślinnych, a w parze z tym procesem zharmonizowane są ruchy szczęk I pary (maxillae).
Zwiększenie efektywności pracy żuwaczek, jak podaje BŁAŻEJEWSKI (1962),
możliwe jest przez ich wydłużenie, dzięki czemu uzyskują one większy zasięg. Tenże autor stwierdził, że u gatunków zaliczanych dawniej przez REITTER’a (1911) do podrodzaju Acanthogethes R TT. i Odontogethes RTT., oś
główna żuwaczek jest lekko „esowato” wygięta i różni się pod tym względem od żuwaczek pozostałych gatunków zaliczanych do podrodzaju Meligethes s. str.
Jeżeli te niewielkie, ale dostrzegalne zmiany kształtu żuwaczek przyjąć za
wyraz pewnej specjalizacji, to można było oczekiwać, idących w parze z tym
procesem, pewnych zmian w liczebności i rozmieszczeniu narządów zmysłowych. Zmian takich jednak nie udało się na przeglądanych preparatach zaobserwować, poza pewnymi rozbieżnościami w ukształtowaniu tzw. „zębów”
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Ryc. (Fig.) 6. Porównanie kształtu zębów wierzchołkowych części żuwaczek (mandibulae)
różnych gatunków z rodzaju Meligethes (A comparison of the shapes of apical
denticles of mandibules of selected species in genus Meligethes): a – M. brachialis ER., b – M. lugubris STURM, c – M. coracinus STURM, d – M. denticulatus HEER .

w dystalnej części żuwaczki i nikłych rozbieżności w rozstawieniu trzech dużych kopułek (sensilla campaniformia), przedstawionych na rysunku (Ryc. 6).
Jednak u wszystkich badanych gatunków były zawsze tylko trzy kopułki.
Odnośnie szczęk I pary oraz labium przeglądanych gatunków brak istotnych różnic w rozmieszczeniu i liczbie narządów zmysłowych, natomiast
pewne różnice kształtu wykazuje mentum+submentum, np. u M. bidens
BRIS., M. maurus STRM ., M. subrugosus (GYLL.) i u niektórych innych, ale
narządy zmysłowe w postaci sensilla trichoidea u wszystkich skierowane są
ku przodowi na całej powierzchni płytki, podobnie jak u M. aeneus (F.)
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Ryc. (Fig.) 7. Meligethes aeneus F.: włoski, szczeci i kopułki zmysłowe wargi górnej (labrum)
od strony brzusznej – elektronogram z mikroskopu skaningowego (trichoids
sensilla, sensory setulae and campaniform sensilla of labrum [ventral view]
– eloctronogram from the electron scanning microscope).

Ryc. (Fig.) 8. Meligethes aeneus F.: „zęby” powierzchni żującej (mola) żuwaczki – elektronogram z mikroskopu skaningowego („denticles” of chewing surface of a labrum
– eloctronogram from the electron scanning microscope).
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Ryc. (Fig.) 9. Meligethes aeneus F.: włosek zmysłowy z rozwidlonym wierzchołkiem na przyśrodkowej krawędzi żuwaczki – elektronogram z mikroskopu skaningowego
(trichoids sensillum with forked apex on the internal edge of the mandible
– eloctronogram from the electron scanning microscope).

Ryc. (Fig.) 10. Meligethes aeneus F.: skupisko włosków na żuwkach szczęki (maxilla) – elektronogram z mikroskopu skaningowego (cluster of trichoids sensilla on the
lacinia and galea of maxilla – eloctronogram from the electron scanning microscope).
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Ryc. (Fig.) 11. Meligethes aeneus F.: stożki zmysłowe (sensilla basiconica) na wierzchołku
głaszczka szczękowego (palpus maxillaris) – elektronogram z mikroskopu
skaningowego (sensilla basiconica on the apex of maxillary palp – eloctronogram from the electron scanning microscope).

Ryc. (Fig.) 12. Meligethes aeneus F.: fragment wargi dolnej (labium) – elektronogram z mikroskopu skaningowego (fragment of labium – eloctronogram from the
electron scanning microscope).
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Ryc. (Fig.) 13. Meligethes aeneus F.: stożki zmysłowe (sensilla basiconica) na wierzchołku
głaszczka wargowego (palpus labialis) – elektronogram z mikroskopu skaningowego (sensilla basiconica on the apex of labial palp – eloctronogram
from the electron scanning microscope).

Wnioski
1. Na wszystkich elementach składowych gryzącego aparatu gębowego słodyszków występują licznie narządy zmysłowe, wśród których dominują
włoski zmysłowe (sensilla trichoidea).
2. Obfitość mechano- i chemoreceptorów w aparatach gębowych słodyszków
oraz ich lokalizacja wykazują wyjątkowo dużą stabilność zarówno u Meligethes aeneus (F.), jak i u pozostałych badanych gatunków.
3. Narządy zmysłowe aparatów gębowych tak pod względem liczebności jak
i lokalizacji nie wykazują cech, które by można uważać za przejaw dymorfizmu płciowego.
4. Dostrzeżono różnice w kształcie żuwaczek u gatunków reprezentujących
dawny podrodzaj Acanthogethes RTT . w porównaniu z gatunkami zaliczanymi do podrodzaju Meligethes s. str., ale różnice te pozostają bez znaczenia dla narządów zmysłowych zlokalizowanych na żuwaczkach (mandibulae).
5. Żuwaczki (mandibulae) jako najbardziej zesklerotyzowane narządy
w aparatach gębowych słodyszków charakteryzują się licznymi, zróżnicowanymi narządami zmysłów, co wskazuje na ich szczególną rolę w procesie rozpoznawania pobieranego pokarmu.
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6. Wierzchołkowe człony głaszczków (palpi maxillares i palpi labiales), mają
tępo ścięte końce dystalne z zagłębieniami, w których tkwią stożki zmysłowe (sensilla basiconica). Na pozostałych elementach składowych aparatu
gębowego nie spotyka się stożków.
7. Niezwykłe podobieństwo narządów zmysłowych aparatu gębowego badanych gatunków słodyszków wskazuje, że:
a) rodzaj Meligethes STEPH. pod względem filogenetycznym jest stosunkowo młody,
b) badane cechy morfologiczne charakteryzuje duży konserwatyzm.

SUMMARY
Four types of sense organs were found on the surface of mouth parts of Meligethes aeneus F.
and other species of the genus Meligethes STEPH.: a) sensilla trichoidea, b) sensilla
campaniformia, c) sensilla chaetica, and d) sensilla basiconica. Among them sensilla
trichoidea are the most numerous. They function as chemoreceptors. The mechanoreceptors are situated further.
Some organs of the mouth parts do not show the features of sexual dimorphism. Unusual similarity of the sense organs of the studied blossom beetles species indicates that: a)
the genus Meligethes is philogenetically young, b) studied morphological features tend to be
very conservative.
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Przegląd polskich Aulacidae (Hymenoptera: Evanioidea)
z kluczem do oznaczania gatunków
Review of the Polish Aulacidae (Hymenoptera: Evanioidea)
with a key to species

JACEK HILSZCZAŃSKI
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Las, 05-090 Raszyn
hilszczj@ibles.waw.pl

ABSTRACT: Review of species and new data on Aulacidae from Poland are presented. Five
species are listed: Aulacus striatus, Pristaulacus obscuripennis, P. gloriator as well as two new
for Polish fauna P. bimaculatus and P. gibbator. A key to Polish genera and species is included.
KEY WORDS: Hymenoptera, Aulacidae, parasitoids, new records, Poland, key.

Rodzina Aulacidae wchodząca w skład starej filogenetycznie nadrodziny
Evanioidea okres świetności przechodziła w erze mezozoicznej, o czym
świadczą liczne znaleziska kopalne. Obecnie rodzina reprezentowana jest w
faunie światowej przez 13 rodzajów i ok. 150 gatunków występujących
przede wszystkim w tropikach (MASON 1993). W Europie stwierdzono do tej
pory 11 gatunków należących do trzech rodzajów Aulacus JURINE, Pristaulacus K IEFFER (O EHLKE 1983) i Odontacolus K IEFFER (= Odontaulacus
KIEFFER) (KOZLOV 1988; ALEKSEEV 1995). Według nowszego opracowania
SMITH’a (1996) gatunki charakteryzujące się cechami rodzaju Odontacolus
włączone zostały do rodzaju Pristaulacus. W „Wykazie Zwierząt Polski”
(HUFLEJT 1997) omyłkowo podana została liczba ponad 20 gatunków europejskich, prawdopodobnie za K OZLOV’em (1988). Nazewnictwo gatunkowe
w niniejszej pracy przyjęto za OEHLKE’m (1983) pomimo późniejszych
zmian (PAGLIANO 1986; WALL 1994) nie popartych jednakże wzmiankami o
studiowaniu okazów typowych i oryginalnych opisów. Szczegółowe opisy gatunków występujących w Polsce zamieszczone zostały w pracy OEHLKE ’go
(1983).
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Aulacidae należą do parazytoidów reprezentujących grupę tzw. koinobiontów (HILSZCZAŃSKI 1996) i związane są z owadami kambio i ksylofagicznymi. Biologia większości znanych gatunków nie jest poznana. Wiadomo, że pośród holarktycznych przedstawicieli rodzaju Aulacus dominują parazytoidy związane z rośliniarkami należącymi do rodziny buczowatych Xiphidriidae. Występujące w tej samej strefie zoogeograficznej gatunki należące do rodzaju Pristaulacus stwierdzane były jako parazytoidy larw chrząszczy
należących do rodzin bogatkowatych Buprestidae i kózkowatych Cerambycidae. Szereg informacji dotyczących związków żywicielskich Aulacidae należy
traktować z rezerwą, z uwagi na dowolne przypisywanie żywicieli różnym gatunkom parazytoidów wyhodowanych w trakcie masowych hodowli.
W zbiorach muzealnych i prywatnych kolekcjach Aulacidae należą do
owadów nieczęsto spotykanych. Świadczy to zarówno o ich rzadkości, jak i
małej popularności wśród entomologów oraz słabej skuteczności powszechnie stosowanych metod odłowu. Najlepszą metodą pozyskania tych parazytoidów jest hodowla materiału zasiedlonego przez owady żywicielskie. Dobre rezultaty uzyskiwano także z zastosowaniem pułapek typu Malaise
(SMITH 1996).
Aulacidae razem z całą nadrodziną Evanioidea wyróżniają się z pośród
błonkówek charakterystycznym umieszczeniem odwłoka wysoko na propodeum (Ryc. 1), co uwidacznia znaczna odległość pomiędzy nasadą odwłoka i
tylnego biodra „A” (Ryc. 1). W przypadku Aulacidae nasada odwłoka wyraźnie oddzielona jest także od zaplecza (metanotum) „B” (Ryc. 1), co obok
długiego pokładełka pozwala odróżnić owady należące do tej rodziny od
przedstawicieli rodzin Evaniidae i Gasteruptiidae wchodzących także w skład
Evanioidea.
W Polsce przedstawiciele rodziny Aulacidae należą do rzadkości i za wyjątkiem częściej spotykanego gatunku Aulacus striatus JURINE, poławiane
były zaledwie kilkakrotnie. Do tej pory stwierdzono u nas 3 gatunki: A. striatus, Pristaulacus obscuripennis (WESTWOOD) i P. gloriator (FABR .), przy czym
dwa ostatnie wykazano z terenu Polski ponad 150 lat temu (HUFLEJT 1997).
Rodzaj Aulacus JURINE, 1807
Aulacus striatus JURINE, 1807
Aulacus arcticus DALHBOM, 1837
Aulacus exaratus RATZEBURG, 1852

Gatunek porażający larwy rośliniarek należących do rodzaju bucz Xiphydria LATR. (Hym.: Xiphydriidae). Informacje dotyczące porażania przez ten
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gatunek larw kózkowatych (Cerambycidae) należy uznać za wątpliwe. Rozprzestrzeniony w zachodniej Palearktyce.
– Tarnów DA93, V 1959, 4&& 3%%, ex Salix alba, na Xiphydria prolongata
(GEOFF.), leg. Z. SIERPIŃSKI (coll. IBL Warszawa);
– Brzóza EC31, 24 VI 1996, 2&& , ex Ulmus sp., leg. P. GÓRSKI , (coll.
J. HILSZCZAŃSKI ).
Rodzaj Pristaulacus KIEFFER, 1900
Pristaulacus bimaculatus KIEFFER, 1900
Gatunek związany z larwami kózkowatych (Col.: Cerambycidae). Znany z
południowej i centralnej Europy oraz Dagestanu. Gatunek nowy dla fauny
Polski.
– Serniawy ad Włodawa FB69, 1 V 1997, 1& 1%, ex Acer pseudoplatanus na
Leioderus collari (REDTEN .) (Col.: Cerambycidae), leg. J. KURZAWA (coll.
J. HILSZCZAŃSKI ).
Pristaulacus chlapowskii (KIEFFER, 1900)
Gatunek znany z Węgier i Czech, wyhodowany z drewna zasiedlonego
przez Isotomus speciosus (SCHNEIDER ) (Col.: Cerambycidae) (L ICHTENSTEIN, PICARD 1918; ŠEDIVY , ČAPEK 1988). Możliwy do odnalezienia w Polsce.
Pristaulacus gibbator (THUNBERG, 1822)
Aulacus esenbecki DAHLBOM, 1834
Aulacus calcaratus KRIECHBAUMER, 1878

Bardzo rzadki gatunek znany dotychczas z pojedynczych okazów ze Szwecji i Niemiec. Prawdopodobnie związany z drzewostanami iglastymi. Gatunek nowy dla fauny Polski.
– Biebrzański Park Narodowy, Grzędy FE14, 5 VII 1997, 1 & 1% (samiec
uciekł), przy zasiedlonych wałkach sosnowych (leg. et coll. J. HILSZCZAŃSKI).
Pristaulacus gloriator (FABRICIUS, 1804)
Aulacus flagellatus NEES , 1834
Aulacus erichsonii WESTWOOD, 1841
Aulacus fasciatus K RIECHBAUMER, 1883

Gatunek wyhodowany z materiału zasiedlonego przez Callidium violaceum (L.), Chlorophorus figuratus (SCOP.) (Col.: Cerambycidae) oraz Dicerca
berolinensis (HERBST), Chrysobothris igniventris (REITT.) (Col.: Buprestidae)
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Ryc. 1–9. 1 – Tułów (mesosoma) przedstawiciela rodziny Aulacidae, z zaznaczoną odległością pomiędzy nasadą odwłoka a nasadą tylnego biodra (A) oraz pomiędzy nasadą
odwłoka a zapleczem (metanotum) (B). Pazurki (2, 3, 4): 2 – A. striatus, 3 – P. gibbator, 4 – P. gloriator. Głowa od góry (5, 6, 7): 5 – A. striatus, 6 – P. obscuripennis,
7 – P. gibbator. Przedplecze z zębami na przednim brzegu (8, 9): 8 – P. bimaculatus, 9 – P. obscuripennis.
Fig. 1–9. 1 – Mesosoma of Aulacidae with marked distance between base of gaster and hind
tibia (A) and between base of gaster and metanotum (B). Claws (2, 3, 4):
2 – A. striatus, 3 – P. gibbator, 4 – P. gloriator. Head, upper view (5, 6, 7):
5 – A. striatus, 6 – P. obscuripennis, 7 – P. gibbator. Pronotum with teeth on anterior
margin (8, 9): 8 – P. bimaculatus, 9 – P. obscuripennis.
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(ŠEDIVY , ČAPEK 1988). Szeroko rozprzestrzeniony w Europie i Azji. Z Polski podawany ogólnikowo z Pomorza na podstawie danych sprzed ponad 150
lat (HUFLEJT 1997).
Pristaulacus mourguesi (MANEVAL, 1935)
Gatunek opisany z Francji, wykazany także z Węgier (OEHLKE 1983).
Jego występowanie w Polsce jest prawdopodobne.
Pristaulacus obscuripennis (WESTWOOD, 1841)
Pristaulacus schlettereri KIEFFER , 1904
Aulacus patrati auct.

Gatunek związany z kózkowatymi, wyhodowany w Czechach jako parazytoid larw Xylotrechus arvicola (OLIV.) (Col.: Cerambycidae) (Š EDIVY, ČAPEK
1988). Występuje w południowej i środkowej Europie oraz Azji Mniejszej. Z
Polski znany do tej pory tylko z jednego historycznego okazu samicy („Polonia” holotypus Tetraulacinus obscuripennis WESTWOOD) znajdującego się w
Muzeum w Berlinie.
– Zawadzkie [Andreashütte] CB20, 2&&, [8. 1(9)? 39]. (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu).
Pristaulacus patrati (AUDINET-SERVILLE, 1833)
Aulacus latreilleanus NEES, 1834

Gatunek wykazywany z Niemiec, Austrii, Francji i Węgier. Podawany
jako parazytoid larw buczy Xiphidria sp. (L ICHTENSTEIN, P ICARD 1918) jednak informacje te uznaje się za wątpliwe (OEHLKE 1983). Możliwy do odnalezienia w Polsce.
Klucz do oznaczania krajowych rodzajów i gatunków
Uwaga: P. chlapowskii, P. mourguesi i P. patrati nie są znane z Polski, jednak ich występowanie u nas jest prawdopodobne.

1. Pazurki z jednym małym zębem poniżej części szczytowej (Ryc. 2). Kołnierz potyliczny niewykształcony (Ryc. 5) . . . . Aulacus striatus JURINE
–. Pazurki z 3–4 ząbkami (Ryc. 3, 4). Kołnierz potyliczny dobrze wykształcony (Ryc. 6, 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pristaulacus spp.
2. Kołnierz potyliczny wąski (Ryc. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
–. Kołnierz potyliczny szeroki, wyraźny (Ryc. 6) . . . . . . . . . . . . . . 6.
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3. Brzeg nadustka i policzki u nasady żuwaczek jaśniej ubarwione, żółtawe
lub pomarańczowe. Przedni brzeg przedplecza bez zebów . . . . . . . 4.
–. Brzeg nadustka i policzki ciemne. Przedni brzeg przedplecza z jednym
wyraźnym zębem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
4. Ząbki na pazurkach wysokie (Ryc. 4). Pokładełko samicy 1,5× dłuższe
od przedniego skrzydła. 3–4 segment odwłoka bardziej lub mniej brązowopomarańczowy, poza tym odwłok czarny . . . . . . P. gloriator (FABR.)
–. Ząbki na pazurkach niskie (Ryc. 3). Pokładełko samicy 2× dłuższe od
przedniego skrzydła. Odwłok czarny, jedynie na 1 segmencie pomarańczowa plama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. gibbator (THUNB.)
5. Pierwszy człon tylnych stóp 1,1× dłuższy niż cztery pozostałe człony.
Człony 1–3 stóp żółtawobiałe. Czoło słabo punktowane, błyszczące . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. patrati (AUD.-SERV.)
–. Pierwszy człon tylnych stóp 1,5× dłuższy niż cztery pozostałe człony.
Człony stóp ciemne. Czoło mocno i wyraźnie punktowane, częściowo pomarszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. mourguesi (MANEV.)
6. Przedni brzeg przedplecza z dwoma wyraźnymi zębami (Ryc. 9) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. obscuripennis (WESTW.)
–. Przedni brzeg przedplecza z jednym wyraźnym zębem (Ryc. 8) . . . . 7.
7. Czułki krótsze od przednich skrzydeł. Długość pokładełka równa 1,1 długości przedniego skrzydła . . . . . . . . . . . . . P. bimaculatus KIEFFER
–. Czułki dłuższe od przednich skrzydeł. Długość pokładełka równa 1,5 długości przedniego skrzydła . . . . . . . . . . . . . P. chlapowskii KIEFFER
Panom Rolandowi DOBOSZOWI, Jackowi KURZAWIE i Pawłowi GÓR SKIEMU dziękuję za udostępnienie okazów Aulacidae.

SUMMARY
Aulacid wasps (Hymenoptera: Evanioidea: Aulacidae) are represented in world fauna by
at least 150 species; 11 species were recorded in Europe so far. In the Checklist of Animals
of Poland, „more than 20” European species are mentioned by mistake (HUFLEJT 1997),
probably following KOZLOV (1988). Nomenclature follows O EHLKE’s revision of European
fauna (1983). The key for Polish species (also possible) is included in the present paper.
Aulacid wasps represent koinobiont parasitoids and are associated with wood boring
beetles (Cerambycidae, Buprestidae) – most Pristaulacus spp., and woodwasps (Xiphidriidae)
– most Aulacus spp. In Poland aulacids are rare and were collected only sporadically (except
Aulacus striatus JURINE). The following species are known from Poland:
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– Aulacus striatus, the most common species, parasitoid of xiphidrid’s larvae;
– Pristaulacus obscuripennis (WESTWOOD), recorded over 150 years ago based on holotype,
here recorded for the second time;
– Pristaulacus gloriator (FABR .), recorded from Poland over 150 years ago;
– Pristaulacus bimaculatus K IEFFER , new to Poland, parasitoid of Leioderus collari
(REDTEN.) (Col.: Cerambycidae);
– Pristaulacus gibbator (THUNB.), new to Poland, associated with wood borers on Pinus
sylvestris L.
Some other species, which were recorded in neighbouring countries Pristaulacus chlapowskii KIEFFER, P. patrati (AUDINET-SERVILLE) and P. mourguesi (MANEVAL), may also be
found in Poland.
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Coleophora hydrolapathella M. HERING, 1921 (Lepidoptera:
Coleophoridae) – gatunek nowy dla fauny Polski
Coleophora hydrolapathella M. H ERING, 1921 (Lepidoptera: Coleophoridae)
– a moth new to the fauna of Poland

E DMUND FUGLEWICZ , STANISŁAW FUGLEWICZ
ul. Wolności 21/2, 67-120 Kożuchów

ABSTRACT: First records of Coleophora hydrolapathella M. H ERING from Poland are
given.
KEY WORDS: Lepidoptera, Coleophoridae, Coleophora hydrolapathella, first records,
W Poland.

Z obszaru Europy znanych jest dotychczas 500 gatunków motyli należących do rodziny Coleophoridae (B ALDIZZONE, V AN DER WOLF 2000).
W Polsce stwierdzono dotychczas 147 gatunków (RYNARZEWSKI 2000).
Stadia larwalne większości znanych dotychczas gatunków minują liście,
tworząc komorowe, pozbawione kału miny, z charakterystycznym okrągłym
otworkiem na spodniej stronie. Gąsienice prawie wszystkich znanych gatunków budują z części roślin, różnorodnie zbudowane koszyczki. Ich wygląd
jest przydatny przy rozróżnianiu gatunków (TOLL 1952; RAZOWSKI 1990).
Larwy w większości są monofagami lub oligofagami, a tylko nieliczne gatunki są polifagiczne (RAZOWSKI 1990). Znajomość roślin żywicielskich jest
przydatna przy gromadzeniu materiałów dowodowych i przy oznaczaniu gatunków budujących podobne koszyczki.
Gatunek Coleophora hydrolapathella został opisany z terenu Niemiec
(HERING 1921). Obecnie znany jest z wielu krajów europejskich (BALDIZZONE 1996), w najbliższym sąsiedztwie stwierdzony z doliny Odry (PATZAK
1974).
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Fot. 1. Imago Coleophora hydrolapathella M. H ERING, 1921.
Phot. 1. Adult Coleophora hydrolapathella M. H ERING, 1921.

Fot. 2. Koszyczek gąsienicy Coleophora hydrolapathella M. HERING, 1921.
Phot. 2. Case of the larvae of Coleophora hydrolapathella M. H ERING, 1921.

COLEOPHORA HYDROLAPATHELLA – GATUNEK NOWY DLA FAUNY POLSKI

165

Fot. 3. Podmokłe łąki w dolinie rzeki Bóbr w okolicach Nowogródu Bobrzańskiego (UTM
WT14).
Phot. 3. Wet meadows in the Bóbr river valley, in the vicinity of Nowogród Bobrzański
(UTM grid: WT14).

Gąsienice tego gatunku, żerują w kwiatach i owocach Rumex hydrolapathum HUDS , budując rurkowaty, szarobrunatny koszyczek o długości 7 do 8
mm (Fot. 2). Wyrośnięte gąsienice zimują w koszyczku przyczepionym do
rośliny żywicielskiej, wiosną nie pobierają pokarmu (EMMET i in. 1996).
Szczegółowe dane dotyczące biologii, bionomii oraz ekologii tego gatunku znajdują się w pracach TOLLA (1952) i EMMET’a i innych (1996).
Podczas obserwacji przyrodniczych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego, stwierdziliśmy występowanie tego gatunku na trzech stanowiskach:
– Nowogród Bobrzański (UTM: WT14), podmokłe łąki w dolinie rzeki Bóbr
(Fot. 3); zebrano 7 koszyczków w dniu 2 V 2001, wylot imagines: 13 VI
2001 – 1% (Fot. 1) i 14 VI 2001 – 1 %.
– Cieszów (WT14) starorzecze rzeki Bóbr; 7 V 2001 zebrano 2 koszyczki.
– Buczek (WT40) podmokłe łąki w dolinie rzeki Bóbr; zebrano 4 koszyczki,
wylot imagines: 18 VI 2001 – 1 %.
Wszystkie koszyczki zebrano na wyschniętych łodygach rośliny żywicielskiej (Rumex hydrolapathum) na wysokości 50–85 cm. Długość 13 zebranych
koszyczków wahała się w przedziale od 7,6 do 8,9 mm.
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Na zeschniętych owocostanach znaleziono również 2 koszyczki juwenilne.
Gatunek ten występuje z pewnością na wielu stanowiskach w Polsce zachodniej, na podmokłych łąkach, w miejscach występowania jego rośliny żywicielskiej.

SUMMARY
Coleophora hydrolapathella M. HERING , 1921 (Lepidoptera: Coleophoridae) is a moth species new to the Polish fauna. The localities in Poland are:
– Nowogród Biebrzański (UTM grid: WT14), wet meadows in the Bóbr river valley;
– Cieszów (WT14), old river-bed;
– Buczek (WT40), wet meadows in the Bóbr river valley.
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Aporophyla lueneburgensis (FREYER, 1848) – nowy dla fauny
Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae)
Aporophyla lueneburgensis (FREYER , 1848) – a noctuid moth new to the
Polish fauna (Lepidoptera: Noctuidae)
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ABSTRACT: The first records of Aporophyla lueneburgensis (F REYER) from Poland are
given. The species was found in western part of the country. Remarks on the distribution of
A. lutulenta (DEN . et SCHIFF.) are given.
KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Aporophyla lueneburgensis, Aporophyla lutulenta,
new records, Poland.

Zachodniopalearktyczny rodzaj Aporophyla GUENÉE , 1841, charakteryzujący się ponto-medyterraneńskim zasięgiem, występuje od Atlantyku na
zachodzie, po wschodnią Turcję, Irak i zachodni Iran na wschodzie. W Europie z omawianego rodzaju znanych jest sześć gatunków, z których trzy: Aporophyla lutulenta (DEN. et SCHIFF.), A. lueneburgensis (FREYER) i A. nigra
(HAW.) występują w Europie Środkowej. Dawniejsza A. haasi (STGR.) występująca w Hiszpanii, Portugalii i Francji, zaliczona została do rodzaju Trigonophora HÜBER, 1821 (N OWACKI 1998; NOWACKI, FIBIGER 1996; RONKAY i in. 2001).
Aporophyla lueneburgensis (FREYER) przez długi czas uważany był za synonim A. lutulenta (DEN. et SCHIFF.). Na taki pogląd wpływało duże podobieństwo wyglądu zewnętrznego obydwu gatunków, przy jednoczesnej pewnej zmienności osobniczej w obrębie grupy.
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Dokładne studia nad budową i funkcjonowaniem narządów genitalnych
obydwu gatunków oraz ich rozsiedleniem i biologią pozwoliły przywrócić na
nowo status gatunkowy A. lueneburgensis (FREYER) (RONKAY i in. 2001).
U omawianego gatunku (Fot. 1, 2, 3, 4) pierwsza para skrzydeł jest nieznacznie węższa w części zewnętrznej, z ostro zaznaczonym wierzchołkiem
skrzydła. Ubarwienie jest zmienne od popielatego przez brunatne do brunatnoczarnego, z wyraźnie widocznymi przepaskami: wewnętrzną, zewnętrzną i falistą. Dość wyraźnie widoczne są także plamki nerkowata i okrągła.
U A. lutulenta (Fot. 5, 6) pierwsza para skrzydeł jest szersza w części zewnętrznej, z niezbyt ostro zaznaczonym wierzchołkiem skrzydła. Ubarwienie
jest zawsze jednostajnie brunatnobrązowe do brunatnego ze słabo widocznymi przepaskami i prawie niewidocznymi plamkami.
Różnice pomiędzy obydwu gatunkami dają się także zauważyć w budowie
ich narządów kopulacyjnych. Morfologię wspomnianych narządów przedstawił RONKAY i inni (2001). Narządy samców generalnie są bardzo podobnie
zbudowane. Dość wyraźna różnica występuje jedynie w wyglądzie wezyki wynicowanej z edeagusa. Także narządy samic są podobne. Zauważalna różnica
widoczna jest w budowie i sklerotyzacji otworu torebki kopulacyjnej (ostium
bursae) oraz przedniej części przewodu torebki kopulacyjnej (ductus bursae), które u A. lueneburgensis są wyraźnie dłuższe i silniej zesklerotyzowane
niż u A. lutulenta.
Bionomia omawianych gatunków jest podobna. Zamieszkują otwarte
biotopy o charakterze stepowym: tereny piaszczyste, suche trawiaste zbocza
szczególnie o podłożu wapiennym. Lot motyli odbywa się od końca sierpnia
do pierwszych dni października. Zimują młode gąsienice, które żerują na
różnych roślinach zielnych i trawach.
Omawiane gatunki różnią się rozsiedleniem w Europie i występują allopatrycznie.
A. lueneburgensis jest gatunkiem atlantyckim rozprzestrzenionym od
Hiszpanii i Portugalii przez Włochy, Szwajcarię, Francję, Wielką Brytanię,
Holandię, Belgię, Danię, po południową Norwegię, Szwecję, Niemcy i Austrię na wschodzie (RONKAY i in. 2001). Obecnie występowanie A. lueneburgensis stwierdzono także na kilku stanowiskach w zachodniej Polsce:
– Bory Dolnośląskie: Czerna (UTM: WT11), 1 IX 2000 – kilkadziesiąt exx.,
J. SOSIŃSKI, W. ŚLIWA leg.; Żaganiec (WT11), 19 IX 1999 – 7 exx., J. NOWACKI, J. SOSIŃSKI leg.
– Zielona Góra (WT35), 12 IX 1996 – 1 ex., J. SOSIŃSKI leg.
– Okolice Poznania: Biedrusko (XU32), 5 IX – 17 IX 1999 – kilkadziesiąt
exx., J. NOWACKI leg.; Bolechowo (XU32), 10 IX 1994 – 1 ex., 19 IX 1994
– 6 exx., 12 IX 1998 – 2 exx., W. ŚLIWA leg.; Morasko (XU21), 14 IX 1986
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– 1 ex., 10 IX 1987 – 1 ex., (NOWACKI 1991 – jako A. lutulenta); Rakownia
(XU32), 15 IX 1994 – 1 ex., 20 IX 1994 – 1 ex., 16 IX 1995 – 4 exx.,
12 IX 1997 – 2 exx., 22 IX 1998 – 3 exx., 20 IX 2001 – 2 exx., W. ŚLIWA leg.;
Zielonka (XU42), 20 IX 98, W. ŚLIWA leg.
A. lutulenta jest gatunkiem pontyjskim rozprzestrzenionym w Europie od
Morza Kaspijskiego przez stepowe obszary południowej Rosji, Ukrainę,
wszystkie państwa Półwyspu Bałkańskiego po Europę Środkową, gdzie wykazany był z Węgier, Czech, Słowacji, południowo wschodnich Niemiec i

Fot. (Phot.) 1 – 6. 1, 2, 3, 4 – Aporophyla lueneburgensis (FREYER) Biedrusko, 5–17 IX 1999,
leg. J. N OWACKI; 5, 6 – A. lutulenta (DEN. et S CHIFF.), Macoszyn,
13–17 IX 2001, leg. M. HOŁOWIŃSKI.
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Polski. W Polsce z całą pewnością gatunek ten występuje we wschodnich rejonach kraju, gdzie stwierdzony był z miejscowości Stuposiany w Bieszczadach (UTM: FV25) (BIELEWICZ 1973). Natomiast wcześniejsze dane literaturowe o występowaniu A. lutulenta na Pomorzu Zachodnim (URBAHN ,
URBAHN 1939) czy Dolnym Śląsku (WOLF 1935) z całą pewnością dotyczą
A. lueneburgensis. Aktualnie A. lutulenta stwierdzono na kolejnych nowych
stanowiskach:
– Podlasie: Mielnik (FD30), 27 IX 1998 – 1 ex., 7 IX 1999 – 1 ex., 9 IX 1999
– 2 exx., 25 IX 1999 – 1 ex., 22 IX 2001 – 1 ex., D. WASILUK leg.
– Polesie: Macoszyn (FB79), 13 IX 2001 – 1 ex., 17 IX 2001 – 1 ex., M. HOŁOWIŃSKI leg.
Przedstawione stanowiska aktualnego występowania A. lutulenta oraz
A. lueneburgensis w Polsce jednoznacznie wskazują na wyraźną izolację przestrzenną tych gatunków na obszarze Polski. A. lutulenta na obszarze wschodniej Polski osiąga swoją północną oraz zachodnią (przebiegającą wzdłuż 23
południka) granicę zasięgu. Natomiast dla A. lueneburgensis spotykanego na
wielu stanowiskach w okolicy Poznania oraz na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku wschodnia granica zasięgu przebiega wzdłuż 17 południka. Przy
uwzględnieniu faktu, że wcześniejsze dane o występowaniu A. lutulenta w zachodniej Polsce dotyczą wyłącznie A. lueneburgensis oraz, że żaden z omawianych gatunków nie był stwierdzony na terenie Polski środkowej wyraźnie
widać, że zasięgi tych gatunków na terenie naszego kraju są allopatryczne.

SUMMARY
The genus Aporophyla GUENČE is represented by 3 species in Central Europe; two of
them, namely A. nigra (HAW .) and A. lutulenta (DEN. et SCHIFF.) were recorded also from
Poland. The third species from the genus – A. lueneburgensis (FREYER) – was discovered in
the country recently, on a few localities in western Poland (Bory Dolnośląskie Forests,
Zielona Góra city, and the vicinity of Poznań). A. lueneburgensis is very similar to
A. lutulenta, and the species are of allopatric distribution in Poland. A. lueneburgensis is an
Atlantic zoogeographical element, and its easternmost localities are in the vicinity of
Poznań. A. lutulenta is a Pontian element, and it reaches its northern and western (meridian
23) limit of distribution. It is known from the Bieszczady Mts., Polish Polesie and Podlasie
regions.
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RECENZJE – REVIEWS
BUSZKO J., NOWACKI J. (eds.) 2000: The Lepidoptera of Poland – A Distributional Checklist. Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Poznań – Toruń.
178 ss. ISBN 83-88518-03-8.
Omawiana książka zasługuje na uwagę z kilku względów. Po pierwsze – zapoczątkowuje
nową serię wydawniczą „Polish Entomological Monographs”, która niewątpliwie stanowić
będzie dobrą wizytówkę środowiska polskich entomologów. Po drugie - bezdyskusyjna jest
celowość okresowego aktualizowania wykazów fauny i flory Polski z uwagi na zachodzące
zmiany, a ostatni wykaz motyli Polski został opublikowany przez Razowskiego i Riedela w
1991 r. Po trzecie - książka w istotny sposób porządkuje i aktualizuje nazewnictwo, skład gatunkowy oraz rozmieszczenie 3156 gatunków Lepidoptera wykazanych z terytorium Polski z
uwzględnieniem aktualnego podziału administracyjnego na 16 województw. Po czwarte - ponieważ książka zawiera wprowadzenie w języku polskim (s. 4), a w języku angielskim “Introduction” (s. 5-8) będzie używana nie tylko przez środowisko entomologów polskich lecz także przez entomologów z innych kręgów językowych. Zapewni to dobre cytowanie tej pozycji
w literaturze europejskiej.
Główną część książki (s. 11-136) stanowi wykaz 3156 gatunków z 73 rodzin, których liczebność podana jest w tabeli 1. Zwraca uwagę fakt, że z ośmiu rodzin m.in. Lypusidae, Heliodinidae i Bedelliidae na terenie Polski znanych jest tylko po jednym gatunku. Natomiast
do rodzin z największą liczbą gatunków należą Noctuidae - 474, Tortricidae - 443, Pyralidae 242, Gelechiidae - 198, Coleophoridae - 147, Gracillariidae - 111.
Należy podkreślić, że powyższy wykaz przygotował duży zespół autorów złożony z najlepszych znawców poszczególnych rodzin motyli: Tomasz Baran, Edward Baraniak, Marek Bąkowski, Jarosław Buszko, Jerzy S. Dąbrowski, Ole Karsholt, Adam Malkiewicz, Barbara
Marciniak, Janusz Nowacki, Krzysztof Pałka, Józef Razowski, Tadeusz Riedl, Tomasz Rynarzewski, Janusz Sosiński, Zygmunt Śliwiński, Janusz Wojtusiak. Gwarantuje to wysoką wiarygodność zawartych w książce danych. W wyniku weryfikacji danych literaturowych nie
umieszczono w wykazie 68 wcześniej wykazywanych gatunków z uwagi na prawdopodobne
błędne oznaczanie lub etykietowanie. Lista gatunków odrzuconych zestawiona jest na stronach 137-138.
Smutne refleksje budzi fakt, że aż 272 gatunki nie były odnotowane na terenie Polski po
roku 1960. Lepiej byłoby to interpretować jako skutek braku szczęścia przy odłowach niż
jako wynik zubożenia fauny motyli Polski wskutek niekorzystnych zmian w środowisku. Niestety w wykazie zwraca uwagę fakt niedawnych inwazji na teren Polski szkodliwych gatunków roślinożernych np. szrotówka kasztanowiaczka (Cameraria ochridella Deschka et Dimic: Gracillariidae), który stanowi zagrożenie dla kasztanowców (Aesculus hippocastani) w
całej Europie.
Wartość i przydatność książki podnosi duży wykaz piśmiennictwa (s. 139-146) oraz skorowidze nazw rodzin i rodzajów (s. 147-155) oraz nazw gatunków (s. 156-178).
Jerzy J. LIPA, Inst. Ochr. Roślin, Poznań
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Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) (Diptera: Tachinidae)
– gatunek nowy dla fauny Polski
Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) (Diptera: Tachinidae)
– a tachinid fly new to the Polish fauna
CEZARY B YSTROWSKI 1, K RZYSZTOF SZPILA 2
1

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Las, 05-090 Raszyn
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ABSTRACT: First record of Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) from Poland is given.
The species was collected in the Narew river valley – NE Poland. Male terminalia and genitalia of M. leucoptera are illustrated for the first time.
KEY WORDS: Diptera, Tachinidae, Melisoneura melanoptera, new record, NE Poland.

Do rodziny rączycowatych (Tachinidae) należy ok. 10000 gatunków, z
tego ponad 1500 stwierdzono w Palearktyce. Polska fauna liczy ponad 470
gatunków, niemniej jest jeszcze poznana niedostatecznie i należy się spodziewać wykazania obecności przynajmniej kilkudziesięciu dodatkowych gatunków (DRABER-MOŃKO 1991).
Wszystkie rączycowate, których biologia dotychczas została poznana są
parazytoidami, ich larwy rozwijają się w innych bezkręgowcach. Żywiciele
rączyc rekrutują się spośród różnych grup owadów, głównie z rzędu Lepidoptera, ale także z Coleoptera, Heteroptera, Orthoptera czy Diptera.
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Fot. Samiec Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824).
Phot. Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824), male.

Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) (Fot.) jest gatunkiem rzadkim,
dotychczas znanym z południowej i środkowej Europy (MESNIL 1975) oraz z
okolic Irkucka, w południowo-wschodniej części Syberii (HERTING 1984;
HERTING, DELY-D RASKOVITS 1993). W Europie granica jego północnego
zasięgu przebiegała do tej pory przez południowe Niemcy (TSCHORSNIG
1983; DUNK , TSCHORSNIG 1998), Austrię i Czechy (HERTING , DELY-DRASKOVITS 1993).
Pozycję systematyczną M. leucoptera ustalił VERBEKE (1962) na podstawie budowy terminaliów samca. Niestety autor nie umieścił w swojej pracy
żadnych rysunków dotyczących omawianego gatunku. Specyficzna budowa
głowy i charakterystyczne skrzydło tej rączycy zostały natomiast zilustrowane
przez MIHÁLYIEGO (1986). Pewne szczegóły budowy pygidium (cerci, surstyli, aedeagus) przedstawiają ilustracje (Ryc. 1, 2).
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Ryc. 1, 2. Samiec Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824): 1 – cerci, surstyli, aedeagus – widok z boku; 2 – cerci, surstyli – widok od strony grzbietowej; (rys. T. KONEFAŁ).
Fig. 1, 2. Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824), male: 1 – cerci, surstyli, aedeagus – lateral view; 2 – cerci, surstyli – dorsal view; (drawn by T. K ONEFAŁ).
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M. leucoptera był wykazany jako parazytoid chrząszczy z rodzaju Serica
sp. (Scarabaeidae) (TSCHORSNIG, HERTING 1994).
Podczas odłowów prowadzonych na terenie doliny środkowej Narwi odkryto pierwsze stanowisko tego gatunku w Polsce (Ryc. 3). Łącznie odłowiono 9 okazów, które zostały wykoszone siatką entomologiczną z psammofilnej roślinności porastającej wydmę położoną w okolicy wsi Kiślaki – ok. 6
km na północny zachód od miejscowości Tykocin. Jest to obecnie najdalej na
północ wysunięte stanowisko tej muchówki w Europie.
Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.
Wykaz odłowionych osobników:
– Kiślaki (UTM: FD19): 1 VI 1998, 1% , leg. C. BYSTROWSKI ; 28 V 2000,
2%% , leg. C. BYSTROWSKI , 5%% , leg. K. SZPILA ; 1 VII 2001, 1 & , leg.
C. BYSTROWSKI.

Ryc. 3. Lokalizacja miejsca występowania Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) na siatce
UTM 10×10 km.
Fig. 3. Location of the collecting place of Melisoneura leucoptera (M EIGEN, 1824), UTM
-grid system 10×10 km.
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SUMMARY
There are 470 species of tachinid flies (Diptera: Tachinidae) recorded so far from Poland
out of 1500 species known from Palaearctic region. The tachinid fauna was studied in Poland rather cursorily, and some parts of the country were not investigated at all. Further
studies may discover a few dozen species of Tachinidae in the country.
During collecting trips in the middle part of the Narew river valley the first localities of
Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) in Poland were discovered. 9 specimens of the species have been swept from psammophilous vegetation on a dune near Kiślaki village, about
6 km to north-west from Tykocin (UTM: FD19). It is the northernmost locality of the species in Europe.

PIŚMIENNICTWO
DRABER -MOŃKO A. 1991: Tachinidae. [W:] RAZOWSKI J. (red.): Wykaz zwierząt Polski, 2.
Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków: 252-263.
DUNK K., T SCHORSNIG H. P. 1998: Zweiflüger aus Bayern XIII (Diptera, Tachinidae). Entomofauna. Z. Ent., 19 (7): 145-172.
HERTING B. 1984: Catalogue of Palearctic Tachinidae (Diptera). Stuttg. Beitr. Naturk., A,
369: 1-228.
HERTING B., DELY-DRASKOVITS A. 1993: Family Tachinidae. [W:] SOÖS A., PAPP L. (red.):
Catalogue of Palearctic Diptera, 13. Budapest: 118-624.
MESNIL L. P. 1975: Larvaevorinae (Tachininae). [W:] LINDNER E. (red.): Die Fliegen der
paläarktischen Region, Stuttgart, X (3), 64g: 881-1435.
MIHÁLYI F. 1986: Tachinidae – Rhinophoridae. [W:] Fauna Hungarica, Budapest, 15, 14:
1-407.
TSCHORSNIG H. P. 1983: Untersuchungen zur Ökologie der Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae) im Mooswald, am Kaiserstuhl und im Rhein-Trockenwald. Mitt. Bad. Landesver.
Naturkunde u. Naturschutz, N. F., 13 (2): 213-236.
TSCHORSNIG H. P., HERTING B. 1994: Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen und Angaben zur Verbreitung und Ökologie der einzelnen
Arten. Stuttg. Beitr. Naturk., A, 506: 1-170.
VERBEKE J. 1962: Contribution à l'étude des Tachinidae africains (Diptera). Résult. Scient.
Explor. Hydrobiol. Lacs Kivu, Eduard et Albert, Bruxelles, 3: 77-187.

Wiad. entomol.

21 (3): 179-181

Poznań 2002

MATERIA£Y HISTORIOGRAFICZNE
HISTORIOGRAPHIC MATERIAL

Wspomnienie o dr Katarzynie SĘCZKOWSKIEJ (1925–2001)
In memory of dr. Katarzyna SĘCZKOWSKA (1925–2001)
JACEK ŁĘTOWSKI
Instytut Biologii UMCS, Zakład Zoologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
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Dr Katarzyna SĘCZKOWSKA urodziła się 15 marca 1925 roku w Zakręciu koło Krasnegostawu. W tym mieście, w okresie okupacji niemieckiej uczęszczała na tajne komplety, tu
również ukończyła gimnazjum im. Władysława Jagiełły. Swoim życiem i działalnością naukową związana była z Lubelszczyzną i UMCS.

Dr Katarzyna SĘCZKOWSKA (1925–2001)
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W latach 1946–51 studiowała biologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
UMCS. Będąc na piątym roku studiów podjęła pracę w Katedrze Zoologii Systematycznej,
kierowanej wówczas przez prof. dr hab. Konstantego S TRAWIŃSKIEGO. Pod jego kierunkiem
wykonała zarówno pracę magisterską (1951), jak i doktorską (1960). Na stanowisku adiunkta była zatrudniona od 1961 roku.
Specjalizowała się w grupie owadów z rzędu Thysanoptera. Prace z zakresu biologii, ekologii, faunistyki oraz o znaczeniu tych zwierząt w ochronie roślin wniosły wiele nowych danych do poznania przylżeńców Polski. Jej dorobek naukowy obejmuje 32 publikacje, w tym
26 oryginalnych. Prowadząc badania naukowe współpracowała z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz z przemysłem tytoniowym.
Uczestniczyła w procesie dydaktycznym na wszystkich latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Za pracę dydaktyczną, jako opiekun grupy studenckiej Wydziału, otrzymała wyróżnienie Ministra Szkolnictwa Wyższego. Ponadto była wielokrotnie wyróżniana nagrodami
Jego Magnificencji Rektora UMCS. Za działalność naukowo-dydaktyczną została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami funkcjonującymi wówczas w Uczelni.
Była członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Dr Katarzyna SĘCZKOWSKA zmarła dnia 25 stycznia 2001 roku. W pamięci przyjaciół
oraz koleżanek i kolegów pozostanie jako człowiek wielkiej kultury i oddania dla innych.
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SUMMARY
Dr. Katarzyna Sęczkowska was born in 1925 and died in 2000. She has worked as a researcher in
Department of Zoology of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin for thirty-five years. She
studied Thysanoptera, and was the author of 32 publications (original papers are listed above).
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312. Nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej kałużnice (Coleoptera:
Hydrophilidae)
Hydrophilidae (Coleoptera) new to Wielkopolska-Kujawy Lowlands
KEY WORDS: Coleoptera, Hydrophilidae, new localities, Wielkopolska-Kujawy Lowlands, W Poland.

Stopień poznania rozmieszczenia kałużnic w Polsce jest bardzo nierównomierny. Niektóre krainy są poznane dość dobrze, inne natomiast bardzo słabo lub nawet (jak jest to w przypadku gór Świętokrzyskich) nie są z tego terenu wykazywane żadne gatunki ze wspomnianej
grupy chrząszczy. Powoduje to, że nawet pospolite gatunki są podawane z niewielu krain.
Nizina Wielkopolsko-Kujawska należy do stosunkowo najlepiej poznanych pod względem
występowania Hydrophilidae, jednak niektóre gatunki, których występowania można się było
spodziewać nie były z niej podawane, są to:
Cercyon (Cercyon) impressus (STURM, 1807)
– Krzyszkowo ad Poznań (XU12), 10 VI 2000, 1 ex., leg. D. BAJERLEIN ; złapany do pułapki
przynętowej na żuki koprofagiczne.
Cercyon (Cercyon) obsoletus (GYLLENHAL, 1808) [=lugubris (OLIV.)]
– Krzyszkowo ad Poznań (XU12), 2 VI 2000, 4 exx., leg. D. BAJERLEIN ; złapane do pułapki
przynętowej na żuki koprofagiczne.
Cercyon (Cercyon) pygmeus (ILLIGER, 1801)
– Krzyszkowo ad Poznań (XU12), 24 V 2000, 3 exx.; 2 VI 2000, 6 exx.; 10 VI 2000, 2 exx.;
29 VI 2000, 1 ex., leg. D. B AJERLEIN; złapane do pułapki przynętowej na żuki koprofagiczne.
Laccobius (Dimorpholaccobius) sinuatus MOTSCHULSKY, 1849
– Poznań - Malta (XU30), 29 IV 2001, 1 ex. (%), leg. M. PRZEWOŹNY; złapany w błotnistej
kałuży o wymiarach ok. 2 × 0,5 m, na wydeptanej ścieżce (drodze rowerowej) blisko rzeki
Cybiny.
Gatunek wykazywany w Polsce tylko z czterech krain: Pojezierza Pomorskiego, Śląska
Dolnego, Beskidu Zachodniego i Beskidu Wschodniego, ale większość z tych danych pochodzi z XIX wieku (B URAKOWSKI i in., 1976: Kat. Fauny Polski, XXIII, 4: 1-307). Dlatego późniejsi autorzy poddawali w wątpliwość obecne występowanie tego gatunku w naszym kraju.
Powyższe stanowisko jest potwierdzeniem występowania tego chrząszcza Polsce.
Podsumowując, obecnie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wykazane są wszystkie,
stwierdzone w Polsce gatunki z rodzaju Cercyon, oraz siedem z dziewięciu gatunków z rodzaju Laccobius.
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Okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.
Dziękuję koleżance Dari BAJERLEIN za przekazane okazy z rodzaju Cercyon.
Marek PRZEWOŹNY, Poznań

313. Migneauxia orientalis REITTER, 1877 (Coleoptera: Latridiidae) – nowy w
faunie Polski gatunek chrząszcza
Migneauxia orientalis REITTER, 1877 (Coleoptera: Latridiidae) – a new beetle to the
Polish fauna
KEY WORDS: Coleoptera, Latridiidae, Migneauxia orientalis, new record, Poland.

Rodzaj Migneauxia DU VAL w obrębie wymiecinkowatych włączany jest do podrodziny
Latridiinae. Jego przedstawiciele pokrojem ciała i ubarwieniem przypominają pozostałe rodzaje plemienia Corticariini, a więc Melanophthalma M OTSCH., Corticaria MARSH ., Corticarina REITT. oraz Cortinicara JOHNS.; uderzającą różnicą jest budowa czułków, które u Migneauxia złożone są z dziesięciu, a nie jedenastu członów. Cechy kluczowe Migneauxia orientalis REITT. wraz ze schematycznym rysunkiem pokroju ciała i aparatu kopulacyjnego samca
podaje RÜCKER (1992: Familie: Latridiidae. [W:] LOHSE, LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas,
Supplementband. Goecke & Evers, Krefeld: 139-160). Znajduje się tam również wzmianka
o występowaniu tego kosmopolitycznego gatunku w Danii (Kopenhaga). Migneauxia orientalis jest chrząszczem związanym z ryżem i innymi zbożami, z którymi chrząszcze rozwlekane są po całym świecie; do Danii gatunek ten trafił z Japonii. Obecnie znane są również stanowiska na terytorium Niemiec: Hamburg, Westfalia, Schlezwik-Holsztyn, Saksonia (okolice Drezna).
Polskie osobniki zostały znalezione na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, na następującym stanowisku:
– Poznań, Cytadela (XU31), 17 XI 2000, 1 ex., 22 XII 2000, 6 exx., wysiane ze stosu pleśniejących, umiarkowanie wilgotnych trocin topoli czarnej, leg. P. JAŁOSZYŃSKI.
Poznańska Cytadela, będąca niezbyt rozległym terenem o charakterze parkowym, stanowi unikalną enklawę dla rozmaitych gatunków owadów ze względu na duże zróżnicowanie
dostępnych siedlisk. Wśród zadrzewień typowo parkowych (topole, klony, dęby, ozdobne
drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste) znajdują się stare, dziuplaste topole czarne, obok koszonych trawników znaleźć można niewielkie zbocza kserotermiczne, a gromadzone (niestety, najczęściej tymczasowo) stosy liści, ściętej trawy czy trocin znacznie urozmaicają entomofaunę tego terenu. Stanowisko M. orientalis na tym obszarze nie ma wiele wspólnego z podawanymi w literaturze preferencjami tego gatunku: z pewnością stos trocin, w którym występowały chrząszcze nie zawierał ani słomy, ani ziaren jakichkolwiek zbóż. Ze względu na wyraźnie wyczuwalną podniesioną temperaturę wnętrza stosu (efekt intensywnej fermentacji),
środowisko takie może umożliwiać przetrwanie zimy owadom zawlekanym z cieplejszych
okolic, jak to prawdopodobnie ma miejsce w przypadku omawianego gatunku.
Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze pierwszego autora.
Paweł JAŁOSZYŃSKI, Włocławek
Wolfgang H. RÜCKER, Neuwied (Niemcy)
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314. Nowe stanowiska interesujących gatunków Elachistidae i Gelechiidae
(Lepidoptera) z północnej Polski
New localities of interesting species of Elachistidae and Gelechiidae (Lepidoptera)
from northern Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Elachistidae, Gelechiidae, new localities, N Poland.

ELACHISTIDAE
Elachista albidella NYLANDER , 1848
– Bogaczewo (DE37), torfowisko wysokie, 2%% , 24 VI 2000 (leg., coll. A. O LEKSA).
W Polsce gatunek wykazany z nielicznych stanowisk, zlokalizowanych w niżowej części
kraju.
Elachista apicipunctella STAINTON, 1849
– Jerzwałd (DE06), grąd, 1&, 16 V 2000 (leg., coll. T. BARAN).
W kraju podawany ze stanowisk, rozproszonych na północy oraz w części centralnej.
Elachista canapennella (HÜBNER , 1813)
– Jerzwałd (DE06), obrzeże grądu, 2%%, 16 V 2000 (leg., coll. T. BARAN ).
Gatunek lokalny, w Polsce znany z nielicznych stanowisk na niżu; w centralnej Polsce wykazany z Torunia i okolic, na północy z Puszczy Boreckiej oraz miejscowości Tros, poza tym
podawany był także z Wielkopolski i Lubelszczyzny.
Elachista pullicomella ZELLER, 1839
– Jerzwałd (DE06), obrzeże grądu, 1&, 16 V 2000 (leg., coll. T. Baran).
W Polsce gatunek znany z kilku stanowisk, występujących w części centralnej i północnej.
Elachista serricornis STAINTON, 1854
– Bratian (DE02), torfowisko wysokie, 1&, 15 V 2000 (leg., coll. T. B ARAN);
– Bogaczewo (DE37) , torfowisko wysokie, 1% 1&, 24 VI 2000 (leg. A. OLEKSA, coll. T. BARAN ).
W Polsce gatunek lokalny i rzadki, znany jedynie z kilku stanowisk. Na północy kraju wykazany z okolic Szczecina, rezerwatu „Gązwa” oraz Soldan; poza tym podawany był także z
Wielkopolski i Lubelszczyzny.
Elachista subalbidella SCHLÄGER, 1847
– Jerzwałd (DE06), grąd, 3%% 1&, 15 V; 2&& , 16 V 2000 (leg., coll., T. BARAN ).
W Polsce wykazany z niewielu stanowisk; na południu kraju znajdowany był w rejonach
górskich, a oprócz tego wykazywany z Puszczy Białowieskiej, kilku stanowisk, skupionych w
części północno-wschodniej, z Koronowa oraz województwa lubuskiego.
GELECHIIDAE
Monochroa palustrella (DOUGLAS, 1850)
– rez. „Jezioro Gaudy” (CE95), ols, 1&, 28 VIII 1999 (leg. A. OLEKSA, coll. T. B ARAN).
W Polsce gatunek po raz pierwszy złowiony na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie
XIX wieku; od tamtego czasu stwierdzony został jeszcze na Podlasiu i Lubelszczyźnie.
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Prolita sexpunctella (FABRICIUS, 1794)
– Bratian (DE02), torfowisko wysokie, 3%% 4&& , 15 V 2000 (leg., coll. T. B ARAN).
Gatunek lokalny, w Polsce znany z zaledwie kilku stanowisk z północnej części kraju, Tatr
oraz Śląska.
Tomasz B ARAN, Inst. Biol. i Ochr. Środ. URz, Rzeszów
Andrzej OLEKSA, Inst. Ekol. i Ochr. Środ. UMK, Toruń

315. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków Geometridae
(Lepidoptera)
New localities of some rare Geometridae (Lepidoptera) in Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, new localities, Poland.

Rhinoprora chloerata (MABILLE, 1870)
– Karkonosze: Szklarska Poręba Dolna (UTM: WS33), 19 V 2000, 1 ex., złapany do samołówki, leg. A. CHRZANOWSKI.
Gatunek spotykany lokalnie na niżu i w okolicach podgórskich.
Eustroma reticulata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
– Karkonosze: Jagniątków (UTM: WS42), 30 VII 1999, 1 ex., złowiony do samołówki, leg.
A. CHRZANOWSKI et K. DEMSKI .
– Karkonosze: Kamieńczyk (UTM: WS32), 4 VII 2000, 1 ex., złowiony do samołówki, leg.
A. CHRZANOWSKI et K. DEMSKI .
Motyl występujący przede wszystkim w środowiskach leśnych, cienistych i wilgotnych.
Spotykany lokalnie.
Narraga fasciolaria (HUFNAGEL, 1767)
– Nakło nad Notecią (UTM: XU78), 4 VI 2000, 1 ex., złowiony w dzień na stoku żwirowni,
leg. A. CHRZANOWSKI.
Gatunek wykazywany z rozproszonych stanowisk na niżu i na południu. Niezbyt często
spotykany.
Melanthia procellata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
– Poznań, Park Cytadela (UTM: XU31), 8 V 2000, 1 ex., złowiony do światła, leg.
A. CHRZANOWSKI.
Gatunek charakterystyczny dla ciepłych regionów Europy Centralnej i Północnej, Azji
Mniejszej, Zakaukazia, Syberii aż po Koreę i Japonię. W Polsce znany z rozproszonych stanowisk, w środkowej, południowej i zachodniej części kraju. Gąsienica żeruje na roślinach z
rodzaju powojnik (Clematis sp.).
Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)
– Główczyce ad Słupsk (UTM: XA55), 11 VIII 2000, 1 ex., odłowiony do światła, leg.
A. CHRZANOWSKI.
Gatunek szeroko rozpowszechniony na niżu i w okolicach podgórskich, na ogół rzadko
spotykany, z woj. Pomorskiego dotychczas nie podawany.
Złowione okazy znajdują się w zbiorze autora.
Artur CHRZANOWSKI, Kat. Ent. Leśnej AR, Poznań
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316. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na
obszarze Polskiego Polesia
The noctuids (Lepidoptera: Noctuidae) new to the Lasy Sobiborskie Forest in the
Polish Polesie
KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, new localities, Polish Polesie, E Poland.

Niżej podano stanowiska 10 gatunków Noctuidae stwierdzonych na obszarze Lasów Sobiborskich w okresie po ukazaniu się pracy omawiającej sówkowate wspomnianego terenu
(NOWACKI, HOŁOWIŃSKI 1999: Wiad. entomol., 18, supl. 1: 3-60).
Autographa mandarina (F REYER)
– Macoszyn (FB79), 31 VII 2001, 1 ex., leg. M. HOŁOWIŃSKI.
Cucullia argentea (HUFN.)
– Sobibór (FC80), 22 i 25 VII 2001, 2 exx., leg. A. MALKIEWICZ.
Amphipyra perflua (F.)
– Dubnik (FC80), 19 VII 2002, 1 ex., leg M. HOŁOWIŃSKI.
Atypha pulmonaris (ESP.)
– Serniawy (FB69), 12 VI 2001, 12 exx.,; 19 VI 2001, 5 exx., leg. M. HOŁOWIŃSKI.
Athetis lepigone (MÖSCH )
– Stare Stulno (FB89), 16 VII 2002, 1 ex., leg. M. HOŁOWIŃSKI;
– Zbereże (FC80), 10 VII 2002, 1 ex., leg. M. HOŁOWIŃSKI.
Cosmia affinis (L.)
– Stare Stulno (FB89), 16 VII 2002, 1 ex., leg M. HOŁOWIŃSKI.
Brachylomia viminalis (F.)
– Macoszyn (FB79), 19 VII 2001, 1 ex., leg. M. HOŁOWIŃSKI;
– Dubnik (FC81), 6 VII 2002, 1 ex., leg. M. HOŁOWIŃSKI.
Aporophyla lutulenta (DEN . et SCHIFF.)
– Macoszyn (FB79), 13 i 17 IX 2001, 2 exx., leg. M. HOŁOWIŃSKI.
Euxoa aquilina (DEN. et SCHIFF.)
– Hańsk (FB69), 20 VII 1998, 1 ex., leg. R. MAZUREK.
Nola cristatula (HBN.)
– Kosyń (FB79), 7 VII 1999, 2 exx., leg. M. HOŁOWIŃSKI;
– Macoszyn (FB79), 7 VII 1999, 1 ex., leg. M. HOŁOWIŃSKI;
– Stare Stulno (FB89), 6 VII 1999, 1 ex., leg M. HOŁOWIŃSKI; 19 VII 1999, 1 ex., leg.
D. WASILUK.
Wszystkie wyżej wyszczególnione osobniki Noctuidae odłowione zostały na światło.
Po uwzględnieniu przedstawionych gatunków oraz wcześniej wykazanych z terenu Lasów
Sobiborskich znanych jest 330 gatunków sówkowatych.
Autorzy składają podziękowanie dr Adamowi MALKIEWICZOWI, Romanowi MAZURKOWI i Dariuszowi WASILUKOWI za udostępnienie odłowionych przez nich okazów.
Janusz NOWACKI, Kat. Entomol. AR, Poznań
Marek HOŁOWIŃSKI, Macoszyn
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317. Badania nad Scythrididae (Lepidoptera) Polski. IV. Uwagi dotyczące
bionomii Scythris seliniella (ZELLER, 1839)
Studies on the Scythrididae (Lepidoptera) of Poland. IV. Comments on the bionomics
of Scythris seliniella (ZELLER, 1839)
KEY WORDS: Lepidoptera, Scythrididae, Scythris seliniella, food-plant, habitat preferences.

W faunie Polski Scythris seliniella (ZELLER , 1839) jest jednym z dwóch przedstawicieli rodziny Scythrididae, należącym do nieformalnej grupy gatunkowej „seliniella” (do zgrupowania tego należy także Scythris clavella (ZELLER , 1855)). Dotychczas żaden aspekt bionomii
tego gatunku nie był znany. Wieloletnie badania prowadzone przez autora głównie w rezerwacie „Skarpa Dobrska” (UTM: EB68) oraz w rezerwacie „Chotel Czerwony” (DA88) pozwoliły na odkrycie interesującego cyklu rozwojowego tego gatunku.
Larwy Scythris seliniella są egzofagami, żerującymi na Artemisia campestris L., Gypsophila
fastigiata L. oraz na mchu Homalothecium lutescens (HEDW.) ROBINS. Gąsienice żyją najczęściej pojedynczo (sporadycznie na jednej roślinie spotyka się 2–3 osobniki) w rozległych jedwabnych chodnikach, tworzonych przy nasadzie liści (w przypadku bylicy i łyszczca) oraz pomiędzy łodyżkami mchu. Bylica polna występuje we wszystkich typach środowisk, w których
wykazano obecność Scythris seliniella, natomiast łyszczec jest prawdopodobnie jedynie fakultatywną rośliną pokarmową. Pomimo, iż larwy stwierdzono tylko na jednym gatunku mchu, to
jednak z pewnością omawiany przedstawiciel Scythrididae nie posiada tak wąskiej specjalizacji
pokarmowej, ponieważ wiele środowisk tego motyla charakteryzuje bogata flora mchów, bez
występowania w nich jednak Hamalothecium lutescens. Gąsienice po przezimowaniu pojawiają
się w pierwszej połowie kwietnia oraz w maju. Kolejne pokolenie larw pojawia się od końca
lipca lub w sierpniu (po okresie estywacji) i spotykane jest do późnej jesieni. Pojawienie się
tego pokolenia uzależnione jest ściśle od warunków atmosferycznych (szczególnie od opadów
i temperatury), determinujących długość diapauzy letniej stadium larwy. Gąsienice zimują w
różnych fazach rozwoju, lecz nigdy jako w pełni dorosłe, czyli po ostatnim linieniu. Przed hibernacją (po okresie estywacji) larwy żerują wyłącznie na mchach, natomiast po przezimowaniu (kwiecień – maj) odżywiają się roślinami naczyniowymi. Zmiana rośliny pokarmowej z
mchu na rośliny kwiatowe po przezimowaniu została również zaobserwowana u Scythris clavella, jednak w obrębie Scythrididae jest ona cechą unikalną i dlatego też należy ją uważać za synapomorfię grupy „seliniella”. Przed zapoczwarczeniem larwy budują gęsty kokon, inkrustowany szczątkami roślinnymi i ziarnami piasku; zapoczwarczenie odbywa się na podłożu lub pośród detrytusu. Imagines latają w jednej generacji od połowy maja do lipca. Największą aktywność wykazują przy bezwietrznej i bezchmurnej pogodzie; można je wówczas często spotkać na
kwiatach różnych gatunków roślin zielnych.
Pod względem morfologii stadiów preimaginalnych Scythris seliniela i Scythris clavella są
nieomal identyczne; gatunki te różnią się jednak znacznie preferencjami środowiskowymi
– Scythris seliniella żyje na kserotermicznych obszarach o podłożu gipsowym, wapiennym lub
lessowym, natomiast drugi gatunek występuje wyłącznie w siedliskach o podłożu piaszczystym. W Polsce populacje tych motyli mają charakter allopatryczny – Scythris seliniella żyje
jedynie w południowej części kraju, natomiast Scythris clavella w części centralnej. Allopatryczność tych dwóch gatunków z grupy „seliniella” stwierdzona została również w Czechach
i na Słowacji.
Scythris seliniella jest motylem lokalnym, jednak w miejscu występowania, w przeciwieństwie do większości gatunków rodziny Scythrididae, populacje są zazwyczaj bardzo liczne.
Tomasz BARAN , Inst. Biol. i Ochr. Środ. URz, Rzeszów
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318. Nowe dane o występowaniu Megalodontesoidea (Hymenoptera: Symphyta) we wschodniej części Lubelszczyzny – część I
New data on the occurrence of Megalodontesoidea (Hymenoptera: Symphyta) in the
East Lublin region – part I
KEY WORDS: Hymenoptera, Megalodontesoidea, Pamphiliidae, new records, E Lublin region.

PAMPHILIIDAE
Acantholyda erythrocephala (LINNAEUS, 1758)
– Poleski Park Narodowy (PPN), Bagno Blizionki ad Łomnica (UTM: FB49); 5 exx.,
23 V 1990, zaobserwowano w runie pod okapem sosen w siedlisku boru mieszanego wilgotnego. Do zbiorów dokumentacyjnych złowiono 1 ex.
Gatunek eurosyberyjski, występuje w całej Polsce, lokalnie licznie.
Acantholyda flaviceps (RETZIUS, 1783)
– PPN, Bagno Bieleckie koło rzeki Mietiułki (FC50); 1 ex., 27 V 1994, czerpakiem z runa
boru mieszanego wilgotnego.
– Nadleśnictwo Sobibór, Macoszyn (FB79); 1 ex., 15 V 1997, czerpakiem z runa boru sosnowego, leg. M. HOŁOWIŃSKI.
Gatunek europejski, znany z całej Polski.
Itycorsia hieroglyphica (CHRIST, 1791)
– PPN, Uroczysko „Durne Bagno” ad Łowiszów (FC50); 1 ex., 27 V 1994, z młodej sosny
(Pinus sylvestris L.) rosnącej w strefie ekotonalnej boru mieszanego wilgotnego i okrajka
torfowiska wysokiego.
Gatunek eurokaukazkosyberyjski, znany z całej Polski.
Itycorsia posticalis MATSUMURA, 1912.
– Zagłębocze (FB39); 1 ex., 12 V 1989, czerpakiem z runa drągowiny sosnowej.
– PPN, „Las Jagodno” ad Lejno (FB39); 1 ex., 5 VI 1998, na upatrzonego z sosny (P. sylvestris) z drągowiny sosnowej.
– PPN, „Las Olszowo” ad Olszowo (FB49); 1 ex., 17 V 1997, czerpakiem z runa i sosen w
drągowinie sosnowej.
– PPN, „Las Pohorylec” ad Zbójno (FC40); 1 ex., 25 V 1995, na upatrzonego na sośnie
(P. sylvestris) w drągowinie sosnowej.
– PPN, „Las Łowiszowski” przy rzece Mietiułce (FC50); 1 ex., 13 V 1994, czerpakiem z
runa boru mieszanego.
Gatunek euroazjatycki, występuje w całej Polsce, lokalnie licznie.
Cephalcia abietis (LINNAEUS , 1758)
– PPN, Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40); 1 ex., 13 V 1997, czerpakiem z sosen (P. sylvestris) rosnących na skraju drągowiny sosnowej przy szkółce leśnej.
Gatunek eurosyberyjski, dość pospolity w Polsce, lokalnie liczny. Preferuje drzewostany
świerkowe.
Cephalcia arvensis PANZER , 1805.
– PPN, Łowiszów - leśniczówka (FB59); 1 ex., 27 V 1994, czerpakiem z ziołorośli przy leśniczówce.
Gatunek eurosyberyjski, w Polsce znany z kilkunastu stanowisk. Preferuje drzewostany
świerkowe.
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Cephalcia lariciphila (WACHTL, 1898)
– Rezerwat „Żmudź” (FB85); 2 exx., 30 i 31 V 1998, złowiono w pułapkę Moericke’go w wyżynnym lesie mieszanym z udziałem modrzewia, leg. H. KUCHARCZYK.
Gatunek eurosyberyjski, w Polsce znany z kilku stanowisk. Preferuje drzewostany z
udziałem modrzewia.
Dziękuję Panu Tomaszowi HUFLEJTOWI za weryfikację oznaczeń.
Wiesław PIOTROWSKI, Poleski PN, Urszulin

319. Nowe stanowisko Telmatogeton japonicus TOKUNAGA, 1933 (Diptera:
Chironomidae) w Polsce
New locality of Telmatogeton japonicus TOKUNAGA, 1933 (Diptera: Chironomidae) in
Poland
KEY WORDS: Diptera, Chironomidae, Telmatogetoninae, Telmatogeton japonicus, new locality, Poland.

Telmatogeton japonicus TOKUNAGA, 1933 [= T. remanei REMMERT, 1963; = T. gedanensis
SZADZIEWSKI, 1977) jest gatunkiem zaliczanym do wysoce wyspecjalizowanej podrodziny
ochotkowatych – Telmatogetoninae. Występowanie większości tych muchówek ograniczone
jest do strefy supralitoralnej plaż morskich, a gatunki zaliczane do rodzaju Telmatogeton
SCHINER notowane są w głównej mierze na wybrzeżach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego półkuli południowej (SZADZIEWSKI 1977: Pol. Pismo Entomol., 47: 175-184). W Europie Telmatogeton japonicus notowany był do tej pory jedynie na dwóch stanowiskach. Pierwsze z
nich to okolice Kolonii (Niemcy) (REMMERT 1963: Zool. Anz., 171: 165-178), a drugie obejmuje tereny plaż w Gdyni - Orłowie (SZADZIEWSKI 1977).
Obecnie w trakcie badań nad muchówkami Bałtyku i słonawisk nadmorskich w Polsce,
Telmatogeton japonicus został znaleziony także na stanowisku:
– Gdańsk - Górki Wschodnie (UTM: CF52): 13 VIII 2000 – 6%% , 2&&; 15 V 2001 – 3%% ,
1&; 29 VII 2001 – 1%; 19 VIII 2001 – 1%, 2 &&; wszystkie osobniki zebrano metodą koszenia siatką entomologiczną, leg. et coll. E. KACZOROWSKA.
Wspomniany teren jest zaliczany do słonawisk nadmorskich i leży u ujścia Wisły Śmiałej.
Część materiału złowiono na plaży, w strefie supralitoralu, a pozostałe okazy – na grobli ciągnącej się wzdłuż Wisły Śmiałej, która ze względu na niski prąd wody cechuje się stosunkowo wysokim zasoleniem. W obu przypadkach Telmatogeton japonicus był poławiany w typowych dla siebie siedliskach, czyli na kamieniach częściowo zanurzonych i opryskiwanych
przez wodę oraz porośniętych glonami z rodzajów Enteromorpha i Cladophora. Na odsłoniętej w kierunku wody powierzchni przebywają larwy oraz poczwarki, podczas gdy postaci dorosłe skaczą po całej powierzchni głazów (SZADZIEWSKI 1977).
Rozszerzenie zasięgu tego gatunku potwierdza tezę REMMERTA (1963) o migrującym
charakterze T. japonicus.
Elżbieta KACZOROWSKA, Kat. Zool. Bezkręg. UG, Gdynia
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Sprawozdanie z XXI Zjazdu Sekcji Dipterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Ojców 24–26 maja 2001 r.
Kolejny, już XXI Zjazd polskich dipterologów odbył się w dniach 24–26 maja 2002 roku
w Ojcowskim Parku Narodowym. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Parku obrady mogły toczyć
się w sali kominkowej Muzeum im. Władysława Szafera, podczas gdy bazą noclegową był
„Hotel pod Kazimierzem”, w którym mieści się Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN.
W Zjeździe wzięło udział 28 naukowców i sympatyków muchówek reprezentujących Katowice, Warszawę, Skierniewice, Poznań, Gdańsk, Lublin, Łódź, Olsztyn, Ojców, Kraków,
Wrocław, Szczecin i Konin. Ponadto nasze spotkanie uświetnili koledzy z Brna (Czechy)
i miejscowości Zvolen na Słowacji.
Obrady zaczęły się w piątek 24 maja o godzinie 15 00. Wtedy też przewodniczący Sekcji
dr Wojciech GIŁKA przywitał zebranych i oddał głos doc. dr. hab. Wiesławowi K RZEMIŃSKIEMU, który poprowadził pierwszą część sesji referatowej. W tym dniu wyniki swoich badań przedstawili:
1. Małgorzata S KRZYPCZYŃSKA (Katedra Entomologii Leśnej, Akademia Rolnicza, Kraków) – „Reseliówka jodłówka Resseliella piceae SEITN. (Diptera: Cecidomyiidae) w wybranych drzewostanach nasiennych jodły pospolitej Abies alba MILL.”
2. Krzysztof WITTECZEK (Katedra Entomologii Leśnej, Akademia Rolnicza, Kraków)
– „Masowe występowania garnusznicy bukowej Mikiola fagi HTG. (Diptera: Cecidomyiidae) w lasach południowej Polski”
3. Vladimir KUBOVČÍK (Department of Biology and General Ecology, Faculty of Ecology
and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, Słowacja) – „A look at the
present state and history of some Polish Tatra lakes through the analysis of subfossil chironomid remains (Diptera: Chironomidae)”
4. Mariola DREGER (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) – „Paraphytomyza heringi
(HENDEL, 1923) (Diptera: Agromyzidae) w Polsce”
5. Aneta CHAŁAŃSKA (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice) – „Podatność odmian gerbery na żerowanie miniarki szklarniówki Liriomyza huidobrensis BLANCHARD
(Diptera: Agromyzidae)”
6. Ewa DURSKA (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) – „Fenologia gatunków z rodzaju Triphleba RONDANI (Diptera: Phoridae) borów świeżych Puszczy Białowieskiej”
7. Dariusz JANICKI (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński) – „Rola larw ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) w
perifitonie tworzącym się na sztucznym podłożu”
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Sesja referatowa, jako że zebrani mieli wiele pytań i uwag, zakończyła się w późnych godzinach wieczornych. W sobotę, 25 maja, prezentacja referatów zaczęła się o godzinie 1000, a
obrady prowadził dr Waldemar MIKOŁAJCZYK. Tego dnia dipterolodzy wysłuchali następujących wystąpień:
1. Iwona K RYSIAK (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki)
– „Fenologia wodnych Empididae w potokach Pienińskiego Parku Narodowego i otuliny”
2. Hana K UBÁTOVÁ-HIRŠOVÁ (State Phytosanitary Administration, Environmental Risk
Department, Brno, Czechy) – „Seasonal variation in shore fly (Diptera: Ephydridae) species abundance in a salt marsh”
3. Zofia MICHALSKA (Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) – „Miniarki (Diptera: Agromyzidae) zieleni miejskiej w Polsce”
4. Robert VLK (Department of Biology, Pedagogical Faculty, Masaryk University, Brno,
Czechy) – „Three new species of agromyzid leafminers ?”
5. Marta MAZURKIEWICZ (Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski) – „Phlebotomidae czy Phlebotominae ? Podobieństwa i różnice w budowie jajnika i przebiegu oogenezy
u Lutzomyia longipalpis (Diptera: Phlebotomidae ?) i Tinearia alternata (Diptera: Psychodidae)” oraz
6. – „Budowa jajnika i oogeneza wybranych grup muchówek”
7. Andrzej PALACZYK (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków) – „Życie i
działalność naukowa PERTHÉESA”
8. Tadeusz ZATWARNICKI (Katedra Zoologii i Ekologii, Akademia Rolnicza, Wrocław; Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) – „Wykaz muchówek Polski – stan w roku 2002”
Z powodu nieobecności autorów zebrani nie wysłuchali niżej wymienionych referatów,
których streszczenia zamieszczono w 18 numerze „Dipterona”:
1. Maria B EIGER (Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) – „Muchówki minujące z rodziny Syrphidae (Diptera)”
2. Maria GROCHOWSKA (Zakład Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowkiej) – „Uwagi o muchówkach zamieszkujących źdźbła trzciny pospolitej (Phragmites
australis (CAV.) TRIN.) w Snopkowie k. Lublina”
3. Maria GRZYBKOWSKA, Małgorzata DUKOWSKA, Eliza SZCZERKOWSKA (Katedra Ekologii
i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki) – „Bezkręgowce w sieciach troficznych nizinnej rzeki poniżej piętrzenia”
4. Elżbieta K ACZOROWSKA (Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański)
– „Ochotkowate (Chironomidae) Zatoki Gdańskiej”
Spotkaniu towarzyszyła, jak zwykle gorąca, przyjazna atmosfera, długie rozmowy kuluarowe oraz wieczorne gawędy przy kominku, gdzie ustalono, że kolejny Zjazd odbędzie się
nad morzem, w Gdańsku. W sobotę i niedzielę dipterolodzy wraz z przewodniczką – Anną
KLASĄ wybrali się na spacer do Doliny Sąspowskiej oraz najciekawszych miejsc Ojcowskiego Parku Narodowego. Spotkanie zakończył w niedzielę dr Wojciech G IŁKA zapraszając
wszystkich na kolejny XXII Zjazd za rok.
Elżbieta KACZOROWSKA, Kat. Zool. Bezkręg. UG, Gdynia

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 powinna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować liczbami
arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin należy
zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim.

.

W wykazie piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów,
z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego tytułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czasopismami), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:
Marcinkowski H. 1984: Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) z Gór
Sowich. Pol. Pismo ent., 54: 229-230.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985: Chrząszcze Coleoptera – Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Kat. Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 10: 1-401.
Przy wydawnictwach zwartych należy podawać ponadto nazwę instytucji wydawniczej z jej
siedzibą. Np.:
Jura C. (red.) 1988: Biologia rozwoju owadów. PWN, Warszawa. 250 ss.
W krótkich doniesieniach dopuszcza się jedynie niezbędne,skrócone cytowania, zamieszczone w tekście wg wzoru:
Marcinkowski H. 1984: Pol. Pismo ent., 54: 229-230.

.
.
.
.
.
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.

Transliterację z alfabetów niełacińskich należy przeprowadzić według Polskiej Normy,
a stosowane skróty tytułów czasopism winny być zgodne z „World list of scientific periodicals”.
Do prac historiograficznych, przedstawiających sylwetki entomologów, należy dołączyć
możliwie pełny wykaz ich publikacji z zakresu entomologii i dziedzin pokrewnych, a w treści
tychże prac zaprezentować entomologiczną spuściznę materialną danego entomologa (zbiory, księgozbiór itp.) z podaniem jej aktualnych losów.
W artykułach i doniesieniach (za wyjątkiem recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich) należy przy nazwach systematycznych rodzajów i gatunków cytowanych po raz pierwszy w pracy, umieszczać nazwiska (lub ich skróty) odpowiednich autorów
(według zasad przyjętych w „Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej”).
Zaleca się:
– podawanie elementów daty w kolejności – dzień, miesiąc, rok, przy czym miesiące należy oznaczać liczbami rzymskimi (np. 25 IX 1989);
– podawanie przy nazwach stanowisk, oznaczeń kwadratów siatki UTM 10 x 10 km;
W celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artykuły (za wyjątkiem materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.) przed przyjęciem do druku są recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny.
Materiały do druku prosimy przesyłać pod adresem Redakcji. Do przesłanych materiałów należy dołączyć: adres korespondencyjny (z telefonem) oraz kserokopię dowodu uiszczenia opłat statutowych PTEnt. za rok bieżący (lub inny dokument potwierdzający ich
uiszczenie).
Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 50 nadbitek. Autorzy krótkich doniesień i materiałów kronikarskich otrzymują nadbitki według każdorazowo ustalonego podziału, natomiast autorzy recenzji, polemik, sprostowań itp. nadbitek nie otrzymują.
„Wiadomości Entomologiczne” drukują odpłatnie ogłoszenia drobne i reklamy popularyzujące wyroby i usługi mające zastosowanie w szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. W ogłoszeniach drobnych opłata wynosi 0,50 zł od znaku, natomiast opłata za reklamy ustalana jest każdorazowo na drodze umowy między reklamującym a Redakcją. Członkom Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przysługuje 20% zniżka.
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