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

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

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

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

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

łym papierze. Przyjmowane są także ryciny wykonane techniką komputerową w formatach:
*.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp. Fotografie powinny być czarno-białe, kontrastowe, wykonane
na papierze błyszczącym. Na marginesie wydruku tekstu można zaznaczyć ołówkiem miej-
sca, na których mają być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny muszą być zbloko-
wane, przy czym liczba bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wiel-
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Uwagi o taksonomii i występowaniu dwóch gatunków klecanek –
Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) i P. dominulus (CHRIST, 1791)

(Hymenoptera: Vespidae) w Polsce

Remarks on the taxonomy and distribution of two species of paper wasps –
Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) and P. dominulus (CHRIST, 1791)

(Hymenoptera: Vespidae) in Poland

JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK 1, KATARZYNA SZCZEPKO 2

1 Muzeum Przyrodnicze UŁ, ul. Kilińskiego 101, 90-011 Łódź
2 Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej UŁ,

ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź

ABSTRACT: The paper presents data on the actual distribution of two species of paper
wasps species, Polistes gallicus and P. dominulus in Poland. A key to the Polish species of the
genus Polistes is included.

KEY WORDS: Hymenoptera, Vespidae, Polistes gallicus, P. dominulus, distribution, Poland,
key.

Rodzaj klecanka – Polistes LATR. jest reprezentowany w Europie przez
9 gatunków, z których trzy są pasożytami społecznymi (STARR, LUCHETTI
1993). W Europie klecanki rozmieszczone są głównie w części południowej
(w środkowej części Europy osiągają północną granicę zasięgu). Według
PEKKARINENa i GUSTAFSSONa (1999) trzy gatunki: P. nimpha (CHRIST),
P. biglumis (L.) i P. dominulus (CHRIST) rozszerzają swój zasięg w Europie
w kierunku północnym. P. biglumis, traktowany jako element północno-gór-
ski, jest najdalej na północ notowanym gatunkiem klecanki na świecie:
w swoim dysjunktywnym zasięgu dociera do północnej Szwecji (66° N).
Z Polski z rodzaju Polistes wykazano dotychczas 4 gatunki: P. biglumis,
P. nimpha, P. gallicus (L.) i P. dominulus (KOWALCZYK, SZCZEPKO 2000).

Do końca lat 70., na skutek błędnego opisania przez KOHLa w 1898 roku
(CARPENTER 1997) okazów P. gallicus jako P. foederatus (pod tą nazwą zna-
leżć można wspomniany gatunek w polskim kluczu do oznaczania osowatych
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(PUŁAWSKI 1967)), nazwy gatunkowej P. gallicus używano jako synonim
P. dominulus. Dopiero DAY w 1979 roku (CARPENTER 1997) przywrócił daw-
ny, poprawny status tych gatunków. Pomyłka ta wprowadziła duże zamiesza-
nie w pracach dotyczących biologii i etologii tych klecanek. Także aktualne
rozmieszczenie P. gallicus i P. dominulus w naszym kraju nie jest jasne i wy-
maga badań.

Polistes gallicus występuje w południowej Europie, na Ukrainie, w Rosji,
w Armenii, Azerbejdżanie, Turkmenistanie, Mongolii, Chinach, Afganista-
nie, Iranie, Turcji, Izraelu, w północnej Afryce i Etiopii. Natomiast Polistes
dominulus występuje w centralnej i południowej Europie, w Rosji, Turcji,
Izraelu, Syrii, Iranie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Afganistanie, Pakista-
nie, Indiach, Chinach, Mongolii, w północnej Afryce. Został także introdu-
kowany do Australii (jej zachodniej części) i Chile, a od końca lat 70. noto-
wana jest jego ekspansja w Stanach Zjednoczonych (CARPENTER 1996). We-
dług CERVO i in. (2000) istotną rolę w tak szybkim rozprzestrzenianiu się
P. dominulus w Stanach Zjednoczonych odgrywa mniejsza, w porównaniu
z innymi gatunkami klecanek, specjalizacja pokarmowa.

Dane dotyczące rozmieszczenia w Polsce P. gallicus i P. dominulus wyma-
gają weryfikacji. W przypadku P. gallicus, jedynie dane KOWALCZYKA (1995)
z Polski środkowej (z wyłączeniem jednego stanowiska) oraz ostatnie stwier-
dzenie w Beskidzie Żywieckim (leg. M. KOWALCZYK), z pewnością dotyczą
tego gatunku. Natomiast P. dominulus dotychczas jest znany tylko z jednego
stanowiska na Wyżynie Małopolskiej (KOWALCZYK, SZCZEPKO 2000). We-
dług autorów, klecanki rozprzestrzeniają się w kierunku północnym, głównie
dolinami rzek i wzdłuż szlaków kolejowych, co wyraźnie potwierdzają prze-
prowadzone ostatnio obserwacje terenowe (stwierdzenia P. gallicus w dolinie
Wisły, Warty i Pilicy, a P. dominulus na stacji kolejowej). W związku z tym
szczególnie cenne byłyby dane o występowaniu tych gatunków w północnej
części Polski.

Polistes gallicus w cieplejszych rejonach Palearktyki gnieździ się w miej-
scach otwartych, natomiast w północnej części zasięgu klecanka ta jest ga-
tunkiem synantropijnym: umieszcza gniazda głównie w osłoniętych miej-
scach, najczęściej na strychach budynków, głównie pod blaszanymi dachami,
gdzie panuje korzystna temperatura dla rozwoju potomstwa (KOWALCZYK
1995, za BLÜTHGENem i GRINFELDem). Polistes dominulus zakłada gniazda
w częściowo osłoniętych miejscach, często w pobliżu ludzkich zabudowań
(JUDD, CARPENTER 1996; LANDOLT, ANTONELLI 1989). Gniazdo budowane
jest przez kilka samic (pleometroza), w przeciwieństwie do P. gallicus, u któ-
rego gniazdo zakłada 1 samica (haplometroza). Jeden i drugi gatunek ma
długi cykl rozwoju kolonii (około 6 miesięcy) (CARPENTER 1997).
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W celu umożliwienia poprawnego oznaczania krajowych gatunków kleca-
nek autorzy podają uproszczoną wersję klucza autorstwa STARR i LUCHETTI
(1993). Wymienione w kluczu PUŁAWSKIEGO (1967) P. omissus i P. foedera-
tus aktualnie są synonimami P. gallicus (CARPENTER 1997).

  1. Czułki 12-członowe. Odwłok z 6 wyraźnymi segmentami (&&) . . . . . . . 2.

 –. Czułki 13-członowe. Odwłok z widocznymi 7 segmentami (%%) . . . . . . 5.

  2. Włosy na śródpleczu prawie dwa razy dłuższe od szerokości żyłki kostal-
nej lub subkostalnej skrzydeł przednich. Nadustek z czarnym rysunkiem,
nigdy całkowicie żółty. Żuwaczki z żółtym rysunkiem, nigdy całkowicie
czarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. biglumis (LINNAEUS)

  –. Włosy na śródpleczu prawie tak długie jak szerokość żyłki kostalnej lub
subkostalnej skrzydeł przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

  3. Nadustek prawie całkowicie lub całkowicie żółty, u podstawy prawie tak
długi jak szeroki. Żuwaczki częściowo żółte . . . . . . P. gallicus (LINNAEUS)

  –. Nadustek żółty z czarną plamą lub paskiem, nigdy całkowicie żółty lub
czarny. Żuwaczki czarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

  4. 6. sternit odwłoka prawie całkowicie żółty . . . . . . . P. dominulus (CHRIST)

  –. 6. sternit brzuszny prawie całkowicie lub całkowicie czarny . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. nimpha (CHRIST)

  5. Włosy na śródpleczu prawie dwa razy dłuższe od szerokości żyłki kostal-
nej lub subkostalnej skrzydeł przednich . . . . . . . . P. biglumis (LINNAEUS)

  –. Włosy na śródpleczu mniej więcej tak długie jak szerokość żyłki kostal-
nej lub subkostalnej skrzydeł przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

  6. Boczne krawędzie nadustka z wyraźnie wzniesionymi brzegami. Człony
czułków poniżej trzeciego wyraźnie ciemniejsze od pozostałych . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. nimpha (CHRIST)

  –. Boczne krawędzie nadustka bez wyraźnie wzniesionych brzegów. Człony
czułków poniżej trzeciego nie są tak wyraźnie ciemniejsze od pozostałych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.

  7. Nadustek o prawie równoległych bocznych krawędziach, z co najmniej
kilkoma długimi, sztywnymi szczecinami. Długość ostatniego członu
czułków wyraźnie mniejsza od sumy długości dwóch poprzednich czło-
nów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. dominulus (CHRIST)

  –. Nadustek zwężający się ku dołowi, bez długich odstających szczecin.
Długość ostatniego członu czułków prawie taka jak suma długości dwóch
poprzednich członów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. gallicus (LINNAEUS)
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Serdecznie dziękujemy Panu Prof. Jamesowi M. CARPENTERowi z Ame-
rican Museum of Natural History (New York) za użyteczne informacje
i udostępnienie literatury dotyczącej P. dominulus.

SUMMARY

The genus Polistes LATR. is represented in Poland by four species: P. biglumis (L.),
P. gallicus (L.), P. nimpha [=P. nimphus] (CHRIST) and P. dominulus (CHRIST) (KOWALCZYK,
SZCZEPKO 2000). P. dominulus is not included in the Polish key of Vespidae (PUŁAWSKI
1967). It is a result of the misidentification made by KOHL (in 1898) (CARPENTER 1997) of
P. gallicus specimens. This is why in older literature, published before the correction made
by DAY in 1979, the name gallicus was used for P. dominulus, and foederata for P. gallicus
(Carpenter1997). The actual distribution of P. gallicus and P. dominulus in Poland needs fur-
ther investigation. The only certain data for P. gallicus were published by KOWALCZYK
(1995) from Central Poland;it was also found in Beskid Żywiecki (leg. M. KOWALCZYK).
The second species, P. dominulus, is in our country known exclusively from one locality on
Małopolska Upland (KOWALCZYK, SZCZEPKO 2000).

We wish to thank Prof. J. CARPENTER for useful information and his papers on Polistes
dominulus.
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Materiały do poznania grzebaczowatych (Hymenoptera: Sphecidae)
Pienińskiego Parku Narodowego

Contributions to the knowledge of digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae)
of Pieniny National Park

BOGDAN WIŚNIOWSKI 1, KRZYSZTOF WERSTAK 2

1 Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców
2 Akademia Świętokrzyska, Instytut Biologii, ul. Świętokrzyska, 25–406 Kielce

ABSTRACT: 44 species of digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae) are reported from
Pieniny National Park (UTM: DV57) in S. Poland. 39 are new for the Pieniny Mts. The
specimens were collected in Moericke traps during 1996–1999 on 5 localities in the Park.
Pemphredon podagrica CHEVRIER, 1870 is recorded for the first time from Poland. One
male was collected on the edge of a woodland with white fir (Carici-Fagetum abietetosum
community).

KEY WORDS: Hymenoptera, Sphecidae, faunistics, new record, Pieniny National Park,
Poland.

Wstęp

Pieniny to bardzo interesujący teren do badań faunistycznych, zwłaszcza
bezkręgowców. Korzystne warunki siedliskowe sprawiają, że mimo niewiel-
kiej powierzchni tego pasma, w wielu grupach zwierząt rejestruje się tu duży
odsetek fauny Polski. Wg RAZOWSKIEGO (2000) można tu odnaleźć ok. 50%
gatunków występujących w Polsce (dotyczy to np. motyli Lepidoptera – 1555
gatunków). W poszczególnych taksonach odsetek ten się waha i w przypad-
ku ślimaków lądowych Gastropoda terrestria wynosi ok. 60%.
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Błonkówki (Hymenoptera) Pienin są poznane w niedostatecznym stopniu.
Wyjątek stanowią pszczoły (Apoidea) i mrówki (Formicidae); w tych grupach
wykazano odpowiednio 42% i 64% fauny krajowej (DYLEWSKA, CELARY
2000; CZECHOWSKI i in. 2002). Grzebaczowate (Sphecidae) Parku poznane
są bardzo słabo; w piśmiennictwie znaleźć można informacje o 9 gatunkach
z tej rodziny, a mianowicie: Sphex funerarius GUSSAKOVSKIJ, 1943 (podany
ogólnie przez DROGOSZEWSKIEGO (1938) za NOSKIEWICZEM), Pemphredon
montana DAHLBOM, 1845 (DOLLFUSS 1995), Nitela borealis VALKEILA, 1974
(VALKEILA 1974), Nitela spinolae LATREILLE, 1809 (VALKEILA 1974), Try-
poxylon minus DE BEAUMONT, 1945 (PUŁAWSKI 1984), Crossocerus cetratus
(SHUCKARD, 1837) (WIERZEJSKI 1874), Ectemnius fossorius (LINNAEUS,
1758) (NOWICKI-SIŁA 1870, WIERZEJSKI 1868, 1874), Mellinus arvensis
(LINNAEUS, 1758) (NOWICKI-SIŁA 1870, WIERZEJSKI 1874) oraz Argogorytes
fargei (SHUCKARD, 1837) (NOWICKI-SIŁA 1870, WIERZEJSKI 1868, 1874).

Teren badań i metodyka

Pieniny stanowią wschodnią część Pienińskiego Pasa Skałkowego. Zbu-
dowane są z wapieni jurajskich i kredowych, które tworzą tu grzbiety (Wyso-
kie Skałki 1052 m n.p.m.) i pojedyncze skały. Pasmo przecięte jest przeło-
mem Dunajca, tworzącym kręty jar o ścianach skalnych sięgających do 500 m
wysokości. Rzeźba terenu oraz wapienne podłoże tych gór stwarzają rzadko
spotykane bogactwo siedlisk i odmian mikroklimatu, czego wynikiem jest
różnorodność flory i fauny. Jedną z cech, która przekonywująco świadczy
o przyrodniczej odrębności Pienin jest obecność taksonów endemicznych
i reliktowych (BALON i in. 1995). Najcenniejsze, centralne fragmenty tego
pasma górskiego są objęte ochroną jako Pieniński Park Narodowy (2231 ha).

Zdecydowana większość okazów została zebrana przez K. WERSTAKA
w latach 1996–1999 na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (PPN). Po-
łowy prowadzono na 5 powierzchniach badawczych reprezentujących 5 róż-
nych zbiorowisk roślinnych PPN: buczynę ciepłolubną, buczynę karpacką,
jedlinę ciepłolubną, kserotermiczne laski sosnowe i zarośla kserotermiczne.
W koronach wybranych drzew na wytypowanych powierzchniach rozmiesz-
czono 52 pułapki (szalki Moericke’go – żółte plastikowe miseczki: średnica
górnej krawędzi 150 mm, średnica dna 120 mm, wysokość 60 mm). Pułapki
wypełnione były wodnym roztworem glikolu etylenowego z niewielką ilością
detergentu. Materiał do badań pozyskiwano od początku maja do końca
września, najczęściej co 2 tygodnie (daty przy okazach zebranych przez
K. WERSTAKA oznaczają daty opróżnienia misek).
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Stanowiska badań:

Buczyna  c iep ło lubna  Car ic i -Fage tum cepha lan the re tosum . Po-
wierzchnia była zlokalizowana na płd. stoku Trzech  Koron , na wys.
550–600 m n.p.m. Drzewostan wielogatunkowy z dużym udziałem buka
i jodły oraz domieszką lipy szerokolistnej, świerka i jaworu. W runie wy-
stępują charakterystyczne, wapieniolubne gatunki roślin, np. wiechlina
styryjska i turzyca biała. Pułapki umieszczono na wys. od 3 do 15 m.

B u c z y n a  k a r p a c k a  D e n t a r i o  g l a n d u l o s a e - Fa g e t u m . Stanowisko
znajdowało się na płn.-wsch. stokach Ociemnego, na wys. 450–500 m
n.p.m. Drzewostan bukowo-jodłowy, z domieszką świerka, jaworu, wiązu
górskiego, grabu i lipy szerokolistnej. W runie spotkać można żywce – ce-
bulkowy i gruczołowaty oraz żywokost sercowaty. Szalki były rozwieszone
na wys. 5–20 m.

Jedl ina c iepłolubna Caric i -Fagetum abie te tosum . Stanowisko zlo-
kalizowano na płd. i płd.-wsch. zboczach Facimiechu, na wys. 500–650 m
n.p.m. W drzewostanie panuje jodła, liczny jest także buk, a w domieszce
spotyka się świerka. W runie występują m.in. turzyca biała, szałwia lekar-
ska, perłówka zwisła, szczyr trwały i starzec gajowy. Pułapki były umiesz-
czone na wys. od 3 do 20 m.

Rel ik towe  la sk i  sosnowe  (zb iorowisko  Pinus  s y l ve s t r i s -Carex
a l b a ) . Powierzchnia została założona na płd. zboczach M a c e l o w e j
Góry , na wys. 480–550 m n.p.m. Drzewostan sosnowy z domieszką świer-
ka i jodły. W runie spotyka się m.in. turzycę białą, turzycę palczastą, per-
łówkę zwisłą i jastrzębiec leśny. Pułapki umieszczono na wys. 3 do 15 m.

Zaroś la  k sero termiczne  (o  n ieus ta lone j  pozyc j i  f i to soc jo lo -
gicznej) . Stanowisko badawcze znajdowało się na płd.-zach. zboczu Ci-
sowca , na wys. 600–650 m n.p.m. Omawiane tu zarośla kserotermiczne
stanowią przejściowe stadium sukcesyjne pomiędzy murawą kseroter-
miczną a zbiorowiskiem leśnym. Panującym gatunkiem drzewiastym jest
sosna; wśród krzewów licznie występuje tarnina i suchodrzew. Pułapki
rozwieszono na sosnach na wys. od 3 do 15 m.
Wszystkie stanowiska mają współrzędne UTM: DV57.

Pragniemy w tym miejscu podziękować Pani Jane VAN DER SMISSEN (Bad
Schwartau, Niemcy) za sprawdzenie oznaczeń grzebaczy z rodzaju Pemphre-
don LATREILLE oraz Pani Annie KLASIE (Ojcowski Park Narodowy), za
udostępnienie kilku okazów zebranych przez nią podczas badań nad Tephri-
toidea (Diptera) Pienin prowadzonych w latach 1995–2000.
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Przegląd gatunków

W latach 1995–2000 stwierdzono na terenie Pienińskiego Parku Narodo-
wego 44 gatunki grzebaczowatych (oznaczono 194 okazy), z czego 39 nie
było wcześniej wykazywanych z tego terenu. Łącznie z gatunkami wykazany-
mi wcześniej znanych jest z Pienin 48 gatunków Sphecidae, co stanowi nieco
ponad 20% grzebaczowatych odnotowanych w naszym kraju. Okazy zebrane
przez A. KLASĘ są oznaczone skrótem leg. AK; pozostałe zebrał K. WER-
STAK. Nazewnictwo i układ systematyczny przyjęto wg DOLLFUSSA (1991).

AMPULICINAE

Dolichurus corniculus (SPINOLA, 1808): Macelowa, 14 VI 1999, 1%.

SPHECINAE

Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758): Macelowa, 14 VI 1999, 1% i 1&;
17 VII 1999, 1%.

PEMPHREDONINAE

Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843): Facimiech, 10 VII 1997, 3%%; Mace-
lowa, 14 VI 1999, 1%; Trzy Korony, 10 VII 1997, 1%.

Psenulus fuscipennis (DAHLBOM, 1843): Facimiech, 16 VIII 1997, 1&; Mace-
lowa, 3 VII 1999, 1%.

Psenulus laevigatus (PANZER, 1798): Macelowa, 3 IX 1998, 1&; 14 VI 1999,
1&; Trzy Korony, 3 VII 1999, 1%.

Psenulus schencki (TOURNIER, 1889): Macelowa, 20 VI 1998, 1&; 17 VII 1999,
2&&; Trzy Korony, 10 VII 1997, 1&.

Pemphredon baltica MERISUO, 1972: Cisowiec, 19 VI 1996, 1&; 3 VII 1999,
1%; 30 VII 1999, 1% i 1&; Macelowa, 30 VII 1999, 1&.

Pemphredon lethifera (SHUCKARD, 1837): Cisowiec, 22 VII 1997, 1%.
Pemphredon lugens DAHLBOM, 1842: Facimiech, 30 V 1999, 1&; Macelowa,

5 VI 1998, 1%; 3 VII 1999, 1&; 19 VIII 1999, 1&.
Pemphredon lugubris (FABRICIUS, 1793): Cisowiec, 2 VII 1996, 1%; 7 VI 1997,

1%; 20 VIII 1997, 1&; 4 IX 1997, 1&; 17 IX 1997, 1&; 5 VI 1998, 1&;
20 VI 1998, 1&; 4 VII 1998, 1%; 3 IX 1998, 1&; 3 VII 1999, 1% i 1&;
30 VII 1999, 2%%; Facimiech, 10 VII 1997, 2&&; 20 VI 1998, 2&&;
18 VII 1998, 1%; 10 VIII 1998, 1%; 30 V 1999, 1&; 14 VI 1999, 2%%;
4 IX 1999, 2&&; Macelowa, 26 VIII 1996, 1%; 7 VI 1997, 1%; 20 VI 1998,
1&; 14 VI 1999, 1&; 3 VII 1999, 1%; 4 IX 1999, 1&; 23 IX 1999, 1%;
Ociemne, 14 VI 1999, 1&; Trzy Korony, 10 VII 1997, 1% i 1&; 20 VIII 1998,
1%; 14 VI 1999, 1%.
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Pemphredon montana DAHLBOM, 1845: Cisowiec, 17 VII 1999, 1%; Macelo-
wa, 10 VII 1997, 1&.

Pemphredon podagrica CHEVRIER, 1870: Facimiech, 7 VI 1997, 1%.
Gatunek nowy dla fauny Polski. Samce P. podagrica łatwo odróżnić od
przedstawicieli innych gatunków w rodzaju, po charakterystycznym kształ-
cie nadstopia nóg środkowych. Gatunek znany z Europy, Mandżurii i Ja-
ponii (DOLLFUSS 1991, 1995).

Pemphredon wesmaeli (A. MORAWITZ, 1864): Macelowa, 10 VII 1997, 1&.
Passaloecus corniger SHUCKARD, 1837: Macelowa, 18 VII 1998, 1%;

3 VII 1999, 1%; Trzy Korony, 3 VII 1999, 1%.
Passaloecus eremita KOHL, 1893: Macelowa, 3 VII 1999, 2&&.
Passaloecus insignis (VAN DER LINDEN, 1829): Cisowiec, 6 VIII 1997, 1&;

27 IX 1997, 1&; 3 VII 1999, 1&; 30 VII 1999, 1&; 19 VIII 1999, 1&;
4 IX 1999, 1&; Facimiech, 14 VI 1999, 1&; 3 VII 1999, 1&; Macelowa,
20 VIII 1998, 2&&; 18 IX 1998, 1&; 8 X 1998, 1&; 14 VI 1999, 2&&;
23 IX 1999, 1&; Ociemne, 23 VIII 1996, 2&&; 7 IX 1996, 1&; 18 IX 1998,
1&; Trzy Korony, 4 VIII 1998, 1&; 20 VIII 1998, 1&; 18 IX 1998, 1&;
23 IX 1999, 2&&.

Passaloecus singularis DAHLBOM, 1844: Cisowiec, 19 VI 1996, 1&; 2 VII 1996,
1&; 23 VIII 1997, 2&&; Macelowa, 7 IX 1996, 1&; 6 VIII 1997, 1&;
20 IX 1997, 1&; 18 IX 1998, 2&&; Wąwóz Sobczański, 11 VI 2000, 1&,
leg. AK.

LARRINAE

Nitela borealis VALKEILA, 1974: Macelowa, 7 IX 1996, 1&.
Nitela spinolae LATREILLE, 1809: Macelowa, 26 VIII 1996, 1%.
Trypoxylon attenuatum SMITH, 1851: Pieniny – Szewców Gronik, 10 VII

1999, 1%, leg. AK.
Trypoxylon clavicerum LEPELETIER et SERVILLE, 1828: Macelowa, 26 VIII 1996,

1&; 7 IX 1996, 2%%; 23 VII 1997, 1%.
Trypoxylon minus DE BEAUMONT, 1945: Cisowiec, 19 VI 1996, 1%; 2 VII 1996,

1%; Macelowa, 26 VIII 1996, 1&; 20 VIII 1998, 1&.

CRABRONINAE

Rhopalum clavipes (LINNAEUS, 1758): Macelowa, 23 VIII 1997, 1%;
3 VII 1999, 1%; 4 IX 1999, 1&; Trzy Korony, 3 VII 1999, 1&.

Rhopalum coarctatum (SCOPOLI, 1763): Cisowiec, 30 VII 1999, 1%; Faci-
miech, 7 VI 1997, 1%; 10 VII 1997, 1&; 3 IX 1998, 1%; 17 VII 1999, 1&;
30 VII 1999, 1&; Macelowa, 14 VI 1999, 1%; 3 VII 1999, 1%.

Crossocerus assimilis (SMITH, 1856): Facimiech, 15 VI 1995, 1&, u podnóża
Ostrej Skały, leg. AK; Macelowa, 24 VII 1996, 1&.
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Crossocerus barbipes (DAHLBOM, 1845): Cisowiec, 19 VIII 1999, 1&.
Crossocerus binotatus LEPELETIER et BRULLÉ, 1834: Cisowiec, 22 VII 1997,

1&; Facimiech, 17 VII 1999, 1&; Macelowa, 3 VII 1999, 1&; Trzy Korony,
27 VII 1997, 1&; 6 VIII 1997, 1&; 23 VIII 1997, 1&.

Crossocerus capitosus (SHUCKARD, 1837): Cisowiec, 7 VIII 1996, 1&.
Crossocerus cetratus (SHUCKARD, 1837): Cisowiec, 7 VI 1997, 1%; Macelo-

wa, 25 VI 1998, 1%.
Crossocerus cinxius (DAHLBOM, 1838): Wąwóz Sobczański, 30 V 1996, 1%,

w lesie, leg. AK.
Crossocerus distinguendus (MORAWITZ, 1866): Macelowa, 7 IX 1996, 1&;

23 VII 1997, 1%; 3 VII 1999, 1&.
Crossocerus elongatulus (VAN DER LINDEN, 1829): Macelowa, 7 VI 1997, 1%.
Crossocerus megacephalus (ROSSI, 1790): Facimiech, 30 VII 1999, 1&; Mace-

lowa, 19 VIII 1999, 1&.
Crossocerus nigritus (LEPELETIER et BRULLÉ, 1834): Trzy Korony,

3 IX 1998, 1%.
Crossocerus pusillus LEPELETIER et BRULLÉ, 1834: Facimiech, 20 IX 1997,

1&; Macelowa, 26 VIII 1996, 1&; 7 IX 1996, 1% i 1&; 20 VIII 1997, 1&.
Crossocerus quadrimaculatus (FABRICIUS, 1793): Macelowa, 26 VIII 1996, 1&.
Crossocerus styrius (KOHL, 1892): Macelowa, 18 IX 1998, 1&; Trzy Korony,

3 IX 1998, 1&; 20 VII 1999, 1&.
Crossocerus walkeri (SHUCKARD, 1837): Cisowiec, 3 IX 1998, 1%; Facimiech,

10 VII 1997, 1%; 4 VIII 1998, 1&; 14 VI 1999, 1%; 3 VII 1999, 3&&;
17 VII 1999, 1% i 5&&; 30 VII 1999, 2&&; Macelowa, 23 VII 1997, 1&;
20 VI 1998, 1%; 3 VII 1999, 3&&; 30 VII 1999, 1&; Trzy Korony, 3 VII 1999,
1&; 30 VII 1999, 1&.

Crabro cribrarius (LINNAEUS, 1758): Wąwóz Sobczański, 9 VII 1999, 1%,
leg. AK.

Ectemnius cavifrons (THOMSON, 1870): Cisowiec, 23 VIII 1996, 1&; 4 IX 1997,
1%; Facimiech, 17 VII 1999, 1%; Macelowa, 4 VIII 1997, 1&.

Ectemnius lituratus (PANZER, 1804): Cisowiec, 4 IX 1997, 1&.
Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838): Macelowa, 3 VII 1999, 1&.
Ectemnius sexcintus (FABRICIUS, 1775): Cisowiec, 20 VIII 1998, 1&.

PHILANTHINAE

Cerceris rybyensis (LINNAEUS, 1771): Pieniny – Sromowce Niżne, 21 VII 1995,
1% , suche pastwisko, leg. AK; Pieniny – Sromowce Wyżne, Kąty,
16 VI 1996, 2%% i 1&, leg. AK; Wąwóz Sobczański, 11 VI 2000, 1& ,
leg. AK.
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Uwagi końcowe

Wyniki dotychczasowych badań można uznać za bardzo zachęcające do
dalszej inwentaryzacji faunistycznej Pienińskiego Parku Narodowego i jego
otuliny, z wykorzystaniem różnych metod badawczych (pułapki Moerickego,
połowy na upatrzonego, czerpakowanie, hodowle). Mimo iż jest to jeden
z najmniejszych parków narodowych w Polsce można się tu spodziewać ok.
130 gatunków grzebaczowatych, w tej liczbie także nowych dla fauny Polski.
Dla porównania bowiem, z Ojcowskiego Parku Narodowego (mniejszego od
PPN o ok. 100 ha) wykazano dotąd 111 gatunków Sphecidae (WIŚNIOWSKI
2002).

SUMMARY

Paper presents results of the studies on digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in
Pieniny National Park (UTM: DV57) in Southern Poland. The most of the specimens were
collected in Moericke traps during 1996–1999 on 5 localities in the Park, including:
xerothermophilous woodland (the association Pinus sylvestris-Carex alba), ecotone commu-
nity on limestone (with Pinus sylvestris), woodland with white fir Abies alba (Carici-Fagetum
abietetosum community), woodland with beech trees Fagus sylvatica (Carici-Fagetum
cephalantheretosum community) and beech forest (Dentario glandulosae-Fagetum). The
traps were placed on trees, 3 to 20 metres above the ground. Some additional material col-
lected by a sweeping net was also used. During the studies 44 species of digger wasps were
collected in Pieniny National Park. 39 of them are new for the Pieniny Mts. Pemphredon
podagrica CHEVRIER, 1870 is recorded for the first time from Poland. One male was col-
lected on the edge of a woodland with white fir (Carici-Fagetum abietetosum community).
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Przyczynek do poznania rzadko spotykanych w Polsce gatunków
zwójkówek (Lepidoptera: Tortricidae)

A contribution to the knowledge of rare species of Tortricoid Moths
(Lepidoptera: Tortricidae) in Poland
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ABSTRACT: The paper presents new localities of 31 species of rare Polish Tortricidae.
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Dotychczas najobszerniej przedstawione były stanowiska polskich zwójkó-
wek (Tortricidae) w „Monografiach Fauny Polski” (RAZOWSKI 1981–1991).
Dzięki tym pozycjom stan wiedzy o występowaniu omawianej rodziny w Pol-
sce został podsumowany i umożliwiał dalsze poszukiwania. Monografie po-
dawały z obszaru naszego kraju 414 gatunków zwójkówek, jednak wiele inte-
resujących danych jest bardzo dawnych i pochodzi nawet sprzed 120 lat (np.
BUETTNER 1880). Z Lubelszczyzny (dawne województwa biało-podlaskie,
chełmskie, lubelskie i zamojskie) podanych było tylko 76 gatunków Tortrici-
dae. To stanowiło jedynie 18,3% fauny krajowej. Na wymienionym obszarze
południowo-wschodniej Polski odbyły się liczne poszukiwania, które wykaza-
ły nowe dla Polski gatunki zwójkówek i sporo rzadkich, m.in. z wymienionej
grupy (BUCIOR 1991; BUSZKO, PAŁKA 1992; BUSZKO i in. 1996). Przykłado-
wo, słabo poznany gatunek Eucosma metzneriana (TREITSCHKE, 1830) zna-
ny był tylko z dwóch miejsc w Polsce (RAZOWSKI 1987). Po czterech latach
od opublikowania „Monografii” RAZOWSKIEGO (1987), ukazały się dane o
5 nowych stanowiskach (BUCIOR 1991). Po następnych 5 latach podano
3 kolejne miejsca jego występowania (BUSZKO i in. 1996). Do wcześniej po-
danych stanowisk chciałbym wspomnieć o odkryciu kolejnych trzech: Janów
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Lubelski (FB01), Panasówka (FB30) i Batorz (FB03). Ostatnio opublikowa-
no listę gatunków Tortricidae z ich rozsiedleniem w poszczególnych woje-
wództwach Polski (RAZOWSKI 2000). Lista Tortricidae w Polsce powiększyła
się do 443 gatunki, a z Lubelszczyzny podano 224 gatunki (RAZOWSKI
2000). Opracowując zwójkówki fauny Lubelszczyzny znalazłem na tym tere-
nie, a także poza nim, wiele rzadkich gatunków. Kilka z nich było dopiero
niedawno opisanych lub tylko wymienionych jako nowe dla fauny Polski.
W sumie ze wspomnianym Eucosma metzneriana podaję informacje o
31 rzadkich gatunkach Tortricidae, które znane były z pojedynczych stano-
wisk w Polsce. Wszystkie gatunki, choć rzadko spotykane, były wymienione
w ostatnim podsumowaniu listy gatunków fauny Polski (RAZOWSKI 2000).
Część okazów uzyskałem hodując znalezione larwy (e.l.) lub poczwarki
(e.p.). Niektóre egzemplarze imagines otrzymałem od kolegów Krzysztofa
PAŁKI i Marka HOŁOWIŃSKIEGO za co niniejszym serdecznie dziękuję.
Dziękuję ponadto panu prof. Jarosławowi BUSZKO za wielostronną pomoc
i życzliwość oraz panu prof. Józefowi RAZOWSKIEMU za informacje o no-
wych gatunkach. Materiały dowodowe, w tym preparaty mikroskopowe po-
twierdzające oznaczenia gatunków, posiadam we własnej kolekcji.

Lista wymienionych gatunków Tortricidae:

Cochylimorpha alternana (STEPHENS, 1834)

– Panasówka (FB30), 2 VII 1999 – 1 ex. (%), 17 VII 1999 – 2 exx., 10 VIII 1999
– 2 exx.
Imagines tego gatunku (Fot. 1), wypłaszane były spośród roślin żywiciel-

skich gąsienic – Centaurea scabiosa L. (BRADLEY i in. 1973). C.alternana
znany był wcześniej jako Stenodes alternana (STPH.) (BRADLEY i in. 1973).
RAZOWSKI (2000) podaje ten gatunek tylko z 3 województw: warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego.

Aethes williana (BRAHM, 1791)

– Góra Wieprzecka (FB51), 9 V 2000 – 2 exx.
Gatunek ten był wykazany wcześniej pod nazwą Aethes margarotana (DU-

PONCHEL, 1836) z Kątów Drugich (Góra Wieprzecka) (BUSZKO, PAŁKA
1992) oraz Machnowa (BUSZKO i in. 1995). Pierwszy raz z terenu Polski jako
Ae. williana podano informacje z miejscowości Korhynie (BARANIAK, RY-
NARZEWSKI 1997). Wszystkie wcześniejsze i aktualnie publikowane dane
o tym gatunku pochodzą z województwa lubelskiego. Okazy opisywane
w obecnym artykule zostały wypłoszone spośród kserotermicznej roślinności
na podłożu wapiennym.
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Fot. (Phot.) 1–2. Imagines Tortricidae (The adults of Tortricidae): 1 – Cochylimorpha alternana
(STPH.) %, Panasówka, 2 – Cydia nigrostriana (SNELL.) %, Batorz.
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Aethes dilucidana (STEPHENS, 1852)

– Janów Lubelski (FB01), 21 VII 1999 – 1 ex. (%).
Okaz został złowiony do światła. Gatunek ten był dopiero w ostatnich la-

tach znaleziony w Polsce w miejscowości Glinki koło Torunia (woj. kujaw-
sko-pomorskie), znany był tylko z 1 stanowiska (RAZOWSKI 1991).

Aethes francillana (FABRICIUS, 1794)

– Kąty Drugie (FB41), 14–27 VII 1994 – 5 exx. (4&&, 1%).
– Janów Lubelski (FB01), 12 VII 1999 – 1 ex. (&).

W Kątach Drugich wypłaszany na stanowisku kserotermicznej roślinno-
ści, gdzie rosły przedstawiciele Umbelliferae, będące roślinami pokarmowy-
mi tego gatunku. W Janowie Lubelskim złowiono 1 okaz do światła na połu-
dniowych przedmieściach, w dzielnicy Obrówka. Gatunek ten został dopiero
ostatnio znaleziony w Polsce w woj. świętokrzyskim (RAZOWSKI 1991).
Ostatnie dane (RAZOWSKI 2000) podają oprócz województwa świętokrzy-
skiego także lubelskie.

Cochylidia subroseana (HAWORTH,1811)

– Janów Lubelski - Jonaki (EB91), 7 XI 1994 – 1ex. (&).
Gatunek znany był z 5 miejsc w Polsce. Nietypowy jest bardzo późny ter-

min odłowienia osobnika tego gatunku. Normalnie podawane jest występo-
wanie w maju i lipcu (RAZOWSKI 1981). Przez ostatnie 40 lat gatunek ten nie
był w ogóle znajdowany w Polsce (RAZOWSKI 2000).

Cochylidia moguntiana (RÖSSLER, 1864)

– Przybysławice ad Lublin (EB88), 5 V 1986 – 1 ex. (%), K. PAŁKA leg.
Po roku 1960 podawana jest ta zwójkówka tylko z województwa kujawsko-

pomorskiego (RAZOWSKI 2000). Wcześniej podawano C. moguntiana
z 5 stanowisk z północnej i środkowej Polski. Jest związana z bylicą polną Arte-
misia campestris L. i występuje na piaszczystych terenach (RAZOWSKI 1981).

Acleris comariana (ZELLER, 1846)

– Czesławice (EB88), 27 VI 1986 – 1 ex., K. PAŁKA leg.
– Bagno Rakowskie (EB11), e.l. 11–12 VI 1991 – 2 exx., 26 V 1991 – 1ex.
– Chomęciska Duże (FB53), 25–29 VI 1992, bardzo liczny.
– Macoszyn (FB79), 7 X 1993 – 1 ex. (%), M. HOŁOWIŃSKI leg.
– Kolonia Sokołówka (FB11), 2 VII 1994 – 1 ex. (%).
– Janów Lubelski (EB91), 13 VII 1994 – 1ex., 23 IX 1999 – 1ex. (%).
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Z obszaru Polski Acleris comariana wykazany był dotychczas tylko z
7 stanowisk. Wcześniej jako rośliny pokarmowe wymieniane były pięciornik
Comarum palustre L., poziomka Fragaria sp., malina Rubus sp. i inne (RA-
ZOWSKI 1981). Wśród podanych miejscowości, w Chomęciskach Dużych
A. comariana okazał się pospolicie występującym szkodnikiem na wielohek-
tarowych plantacjach truskawki Fragaria ananasa DUCH. Wyhodowano po-
nadto ten gatunek z gąsienic znalezionych koło Bagna Rakowskiego między
sprzędzonymi liśćmi Potentilla recta L.

Acleris lorquinana (DUPONCHEL, 1835)

– Orlicz (EB81), e.p. 15 X 1986 – 1 ex. (%), K. PAŁKA leg.
– Janów Lubelski (EB01), 23 IX 1999 – 1 ex. (&).

Z miejscowości Orlicz K. PAŁKA wyhodował okaz z poczwarki znalezio-
nej na Betula pubescens EHRH.

Acleris umbrana (HÜBNER, 1796–1799)

– Orlicz (EB81), e.p. 15 X 1986 – 1 ex., K. PAŁKA leg.
Okaz ten wyhodowany został, podobnie jak w przypadku poprzedniego

gatunku, z poczwarki znalezionej na B. pubescens przez K. PAŁKĘ. Ten rzad-
ki gatunek był podawany dotychczas tylko z dwóch województw: podlaskiego
i wielkopolskiego (RAZOWSKI 2000).

Clepsis neglectana (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

– Janów Lubelski (FB01), 15 VII 1996 – 2 exx. (&&).
Po roku 1960 prócz województwa lubelskiego, gatunek ten znany był tyl-

ko z woj. kujawsko-pomorskiego (RAZOWSKI 2000). W województwie lubel-
skim łowiony był wcześniej w Stawskiej Górze (FB67) (BUSZKO i in. 1996).

Celypha flavipalpana (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

– Łążek Ordynacki (EB91), 27 VII 1993 – 1 ex. (%).
– Janów Lubelski (FB01), 8 VII 1996 – 1 ex., 2 VIII 1996 – 1 ex. (&),

30 VI 1997 – 2 exx. (&&).
– Dwikozy (EB52), 18 VII 1986 – 1 ex., K. PAŁKA leg.

Przez ostatnie 40 lat gatunek ten nie był w ogóle łowiony (RAZOWSKI
2000). Prawdopodobnie nie jest zauważany i nie jest odróżniany od podob-
nych pospolitych gatunków np. Celypha umbrosana (FREYER, 1842). Suge-
ruje to fakt podawania go aż z 8 stanowisk z terenu Polski przed 1960 rokiem
(RAZOWSKI 1983) oraz podanie w tej pracy  aż trzech kolejnych stanowisk.
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Celypha woodiana (BARRETT, 1882)

– Gierlachy (EB91), 14 IX 1995 – 2 exx. (%%).
Przez ostatnie 40 lat nie był nigdzie w Polsce znajdowany (RAZOWSKI

2000). Wcześniej znane były tylko dwa miejsca występowania tego rzadkiego
gatunku: Żabinko (woj. wielkopolskie) oraz Warszawa. Także lokalnie i nie-
licznie występuje w środkowym pasie Europy, od Anglii po zachodnią część
Europy Wschodniej. Gatunek ten jest związany z Viscum album L. – rośliną
pokarmową larw (RAZOWSKI 1983). Okazy w Gierlachach zostały odłowio-
ne przy świetle lampy żarowo-rtęciowej.

Celypha tiedemanniana (ZELLER,1845)

– Zawadówka (FB66), 2 VII 1994 – 1 ex. (%).
– Janów Lubelski (FB01), 4 VII 1994 – 1 ex. (%), 20 VI 1999 – 1 ex. (%).

Zwójkówka ta była odnotowana w Polsce tylko z 4 stanowisk: w okolicach
Szczecina, Warszawy, Gdańska i w dolinie Wisły. Jest związana z Equisetum
sp. (RAZOWSKI 1983). Na wymienionych nowych stanowiskach odłowiono
jedynie trzy samce wypłoszone na wilgotnych łęgowych łąkach śródleśnych.

Phiaris metallicana (HÜBNER, 1799)

– Omulew (DE72), 16 VI 1990, liczny.
– Bagno Imielty Ług (EB81), 1 VII 1993 – 2 exx. (%%), 22 VI 1998 – 1 ex. (%).
– Jonaki (EB91), 28 VI 1996 – 1 ex. (%).

Po 1960 roku gatunek ten był znaleziony tylko w woj. warmińsko-mazur-
skim i podlaskim (RAZOWSKI 2000). Jednak liczne występowanie na poda-
nych stanowiskach oraz wymienianie wcześniej 8 miejsc z terenu Polski
i związanie z pospolitą Vaccinium myrtillus L. (RAZOWSKI 1981) sugeruje, że
ten rzadko łowiony gatunek występuje powszechniej.

Epinotia signatana (DOUGLAS, 1845)

– Janów Lubelski (FB01), e.l. 16 V 1994 – 1 ex. (&).
Pojedynczy okaz E. signatana wyhodowano z Prunus padus L. Gatunek ten

swoją morfologią przypomina nieco Eudemis porphyrana (HÜBNER, 1799)
i jest z nim mylony. Cechą łatwo odróżniającą te gatunki jest występowanie
wyraźnego lusterka u E. signatana, co jest charakterystyczne dla Eucosmini.
W ostatnich 40 latach znany był tylko z 3 województw (RAZOWSKI 2000).

Eucosma balatonana (OSTHELDER, 1937)

– Kąty Drugie (FB41), 14 VII 1994 – 1 ex. (%), 6 VIII 1994 – 1 ex. (%).
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W Polsce E. balatonana wykazywano wcześniej (przed 1960 rokiem) tylko
z trzech miejsc: Katowic, Pienin i okolic Baligrodu. Złowione przeze mnie
imagines były wypłaszane na kserotermicznych wzgórzach razem z pospoli-
tym i bardzo podobnym E. hohenwartiana (DENIS et SCHIFFER-MÜLLER,
1775). Wspólne występowanie z tym gatunkiem powodować może, że zbie-
rający pomijają E. balatonana sądząc, że jest to E. hohenwartiana. Daje to
duże szanse odnalezienia E. balatonana – gatunku przez ostatnie 40 lat
z Polski nie podawanego (RAZOWSKI 2000) w wielu miejscach w kraju.

Eucosma albidulana (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

– Panasówka (FB30), 14 VII 1994 – 1 ex. (%), 2 VII 1999, 3 exx. (1%, 2&&),
7 VII 1999 – 1 ex. (%), 17 VII 1999 – 2 exx. (1%, 1&).

– Janów Lubelski (FB01), 12 VII 1999 – 1 ex. (%), 21 VII 1999 – 1 ex. (%).
– Zamość (FB52), 16 VII 1999 – 1 ex. (&).
– Kąty Drugie (FB21), 3 VII 2000 – 1 ex. (%).

Gypsonoma aceriana (DUPONCHEL, 1843)

– Janów Lubelski (FB01), 2 VIII 1996 – 1 ex. (%), 3–20 VII 1998 – 2 exx.
(&&), e.l. 17–27 V 2000 – 2 exx.

– Księżomierz (EB64), 20 IX 1998 – 1 ex. (%).
Dwa osobniki G. aceriana wyhodowane zostały z gąsienic znalezionych

25 V 2000 r. wewnątrz pączków Populus nigra L. Gatunek ten po roku 1960
nie był w Polsce znajdowany (RAZOWSKI 2000).

Barbara herrichiana OBRAZTSOV, 1960

– Szklarnia (EB91 i FB01), e.p. 5 III 1995 – 1 ex., e.p. 11–14 III 1995 – 5 exx.
Imagines B. herrichiana wyhodowane zostały z poczwarek znalezionych w

lutym i marcu wewnątrz szyszek Abies alba MILL. Część poczwarek nie wylę-
gła się – prawdopodobnie w naturze zimuje drugi raz.

Rhyacionia pinicolana (DOUBLEDAY, 1849)

– Janów Lubelski (FB01), 2 VIII 1996 – 1 ex. (%).
– Macoszyn (FB79), 5 VII 1993 – 1 ex. (&), M. HOŁOWIŃSKI leg.

Cydia nigrostriana (SNELLEN, 1883)

– Chełm (FB66), 14 V 1993 – 1 ex. (%), M. HOŁOWIŃSKI leg.
– Batorz (FB07), 27 V 2000 – 2 exx. (Fot. 2).
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Gatunek w Polsce niedawno odkryty, znany tylko z woj. lubelskiego (RA-
ZOWSKI 2000). W obu nowych miejscowościach gatunek był łowiony na zale-
sionych sosną pospolitą (Pinus silvestris L.) wzgórzach.

Cydia medicaginis (KUZNETZOV, 1962)

– Kraśnik (EB84), 19 VII 1993 – 1 ex.
– Panasówka (FB30), 14 VII 1994 – 2 exx., 27 VII 1994 – 2 exx., 16–17 VII 1999

– 3 exx.
– Dwikozy (EB52), 18 VII 1986 – 2 exx., K. PAŁKA leg.
– Zamość (FB52), 2 VII 1999 – 1 ex. (%).
– Batorz (FB07), 27 V 2000 – 2 exx.
– Kąty Drugie (FB21), 3 VII 2000 – 1 ex. (%).

Cydia amplana (HÜBNER, 1799)

– Janów Lubelski (FB01), 8 VIII 1994 – 1ex., 20 VII 1998 – 1 ex.
– Gierlachy (EB91), e.l. 14 II – 3 III 1995 – 2exx.

W Janowie Lubelskim łowiono imagines do światła, natomiast z Gierla-
chów owady wyhodowane były z żołędzi Quercus robur L. zebranych jesienią
1994 roku.

Cydia inquinatana (HÜBNER, 1800)

– Janów Lubelski (EB91), e.l. 21 I 1999 – 1 ex., e.l. 14–22 III 2000 – 3 exx.
Po roku 1960 gatunek ten stwierdzony był tylko w woj. kujawsko-pomor-

skim (RAZOWSKI 2000). Okazy C. inquinatana z Janowa Lubelskiego wyho-
dowane zostały z nasion klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.).

Pammene inquilina T. FLETCHER, 1938

– Gierlachy (EB91), 20 IV 1995 – 1 ex.
Po 1960 roku znaleziono ten gatunek tylko w woj. warmińsko-mazurskim

(RAZOWSKI 2000). Okaz z Gierlachów złowiono do światła lampy żaro-
wo-rtęciowej.

Pammene suspectana (LIENIG et ZELLER, 1846)

– Muszaki (DE70), 16 V 1990 – 1 ex.

Dichrorampha cinerascens (DANILEVSKY, 1948)

– Kąty Drugie (FB41), 9 V 2000, liczny.
Po 1960 roku nie był w Polsce znajdowany (RAZOWSKI 2000).
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 Dichrorampha sequana (HÜBNER, 1799)

– Janów Lubelski (FB01), 7 VI 1998 – 1 ex. (%), 10 VI 1999, liczny.
– Batorz (FB07), 27 V 2000 – 2 exx. (%%).

Dichrorampha flavidorsana KNAGGS, 1867

– Wierzchowiska (EB92), 26 VII 1994 – 1 ex. (&).
– Janów Lubelski (FB01), 8 VI 1999 – 1 ex. (&).
– Wetlina (FV04), 15 VI 1986 – 1 ex. (%), K. PAŁKA leg.

Dichrorampha obscuratana (WOLFF, 1955)

– Janów Lubelski (FB01), 20 VI 1999 – 2 exx., 23 V 2000 – 1 ex.
Po 1960 r. potwierdzono występowanie tego gatunku tylko w woj. lubu-

skim (RAZOWSKI 2000).

SUMMARY

New Polish localities of 31 species of rare Tortricidae are presented in the paper. The fol-
lowing six species were not recorded in Poland for more then 40 years: Cochylidia
subroseana, Celypha flavipalpana, C. woodiana, Eucosma balatonana, Gypsonoma aceriana
and Dichrorampha cinerascens. Acleris comariana occurred to be a pest in strawberry planta-
tions in Chomęciska Duże.
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Komary (Diptera: Culicidae) miejscowości Wyskok
na Mazurach *

Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of the vicinity of Wyskok in the Masuria

BEATA KOWALSKA-ULCZYŃSKA, WOJCIECH GIŁKA

Katedra Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego, Al. Marszałka Piłsudskiego 46,
81-378 Gdynia

ABSTRACT: Twenty two species of Culicidae (47% of Polish fauna) were recorded in the
vicinity of Wyskok in Polish Masurian Lakelands. Eight species of mosquitoes were re-
corded for the first time in the Masuria. Another 8 species are rarely recorded in Poland.
Females of Coquillettidia richiardii (FICALBI), Aedes cinereus MEIGEN and Ochlerotatus
cantans (MEIGEN) were the most aggressive in relation to a man.

KEY WORDS: Diptera, Culicidae, faunistics, biology, Poland.

Wstęp

Obecnie na świecie znanych jest około 3200 gatunków Culicidae zgrupo-
wanych w 33 rodzajach i 3 podrodzinach (DAHL 1997, REINERT 2000). W
Europie odnotowano 99 gatunków komarów (RAMSDALE i SNOW 1999). W
Polsce dotychczas wykazano 47 gatunków (OKRÓY-RYSOP 1991, KUBICA-
BIERNAT 1997), które według najnowszego podziału (REINERT 2000) należą
do 6 rodzajów i 2 podrodzin. Mimo dużego zainteresowania komarami, kra-
jowa fauna Culicidae zbadana jest w sposób bardzo nierównomierny. Znane
są opracowania dotyczące wybrzeża Bałtyku i pasa przymorskiego (np.
OKRÓY-RYSOP i in. 1991), Puszczy Kampinoskiej i Warszawy (np. WEG-
NER E. 1982), Świętokrzyskiego Parku Narodowego (WEGNER E. 1991)

* Druk pracy w 15% sfinansowany przez Katedrę Zoologii Bezkręgowców UG w Gdyni.
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i Puszczy Białowieskiej (SKIERSKA 1960). Dane z pozostałych regionów Pol-
ski ograniczają się do notatek faunistycznych lub brak ich w ogóle. Do nie-
licznych opracowań Culicidae Pojezierza Mazurskiego należą badania WOJ-
NAROWICZA (1960) nad warunkami rozwoju larw na terenie Mikołajek, DĄ-
BROWSKIEJ-PROT (1964), która wymienia 13 gatunków z miejscowości Wil-
kasy oraz KUBICY-BIERNAT (1999) podającej informację o występowaniu 20
gatunków komarów w kwadracie UTM EF31. Potrzeba uzupełnienia danych
faunistycznych na temat Culicidae występujących w regionie Pojezierza Ma-
zurskiego jest oczywista. Celem pracy było przeprowadzenie charakterystyki
lokalnej fauny komarów, w wybranej miejscowości na Pojezierzu Mazurskim,
na tle danych pochodzących z innych regionów Polski. Podjęto tu również
próbę oceny agresywności stwierdzonych gatunków w stosunku do człowieka.

Za udostępnienie kolekcji komarów serdeczne podziękowania składamy
panu prof. drowi hab. Ryszardowi SZADZIEWSKIEMU z Uniwersytetu Gdań-
skiego. Za pomoc w opracowaniu wyników dziękujemy mgr Beacie KUBICY-
BIERNAT z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Teren badań i metody

Wyskok to osada położona 30 km na północ od Kętrzyna, przy granicy
Polski i Rosji (UTM: EF31). Od południa miejscowość tą otacza kompleks
leśny – Jezierski Bór, od wschodu – Jezioro Oświn, podlegające naturalne-
mu procesowi zanikania (powierzchnia 360,3 ha, średnia głębokość 0,9 m –
pomiary IG PAN w Warszawie). Wyskok leży w regionie zaliczanym do naj-
zimniejszych dzielnic Polski – zima rozpoczyna się tu w końcu listopada
i trwa około 120 dni, wiosna jest późniejsza od kalendarzowej o około
14 dni; opady średnio wynoszą od 500 do 700 mm; okres wegetacji trwa
180–190 dni (KONDRACKI 1978).

Materiał zbierano w latach 1993–1999, w okresie od maja do październi-
ka. Miejscami odłowu komarów były:
1) pobliże zabudowań mieszkalnych i gospodarczych (odłów samic i samców

– lata 1993–1999, badania agresywności samic – 1999);
2) otwarty teren oddalony od zabudowań gospodarczych (odłów samców –

1998/99);
3) zbiorniki okresowe, wysychające w sezonie letnim (połów larw i poczwa-

rek – 1999).
Komary aktywne po zmierzchu poławiano na światło, przy użyciu pułapki

świetlnej umieszczanej na wysokości 1,5 m nad gruntem w odległości około
300 m od lasu i bagna. Siatką entomologiczną poławiano okazy nieaktywne
w godzinach popołudniowych i rojące się przed zmierzchem. Na przynętę
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ludzką odławiano samice późnym wieczorem, w okresie ich największej ak-
tywności troficznej. Atakujące komary zbierano bezpośrednio z przynęty,
którą stanowił sam zbierający, przy pomocy probówek, każdorazowo w ciągu
10 min. Larwy i poczwarki odławiano przy pomocy czerpaka wodnego.

Zebrane larwy oraz samce konserwowano w 70% alkoholu etylowym. Po-
czwarki hodowano do momentu wylotu imagines. Samice Anopheles maculi-
pennis s. l. umieszczano w odpowiednio przygotowanych probówkach, do
chwili złożenia jaj, po czym na podstawie budowy chorionu dokonywano
oznaczeń. Samice pozostałych gatunków po zatruciu octanem etylu przecho-
wywano na sucho. Samce preparowano według metody WIRTHA i MARSTO-
NA (1968). Larwy Culicidae oraz wylinki zatapiano w alkoholu poliwinylo-
laktofenolowym. Okazy oznaczano według kluczy SKIERSKIEJ (1971, 1977)
oraz GUCEVIČA i in. (1970). Zbadany materiał zdeponowano w Katedrze
Zoologii Bezkręgowców UG w Gdyni.

Wyniki

Zebrano łącznie 3380 egzemplarzy Culicidae, w tym 3218 z podrodziny
Culicinae i 162 Anophelinae. Oznaczono 3342 okazy. Złowione komary nale-
żały do 22 gatunków i 6 rodzajów (Tab. I). W ogólnym zbiorze materiału naj-
liczniej reprezentowane były kolejno: Coquillettidia richiardii, Culex pipiens,
Ochlerotatus cataphylla, O. cantans, Aedes cinereus, Anopheles maculipennis
s.l. oraz Aedes vexans. Stosunkowo często notowanymi gatunkami były kolej-
no: Ochlerotatus excrucians, O. intrudens, O. punctor, O. flavescens i O. leuco-
melas. Do gatunków rzadko notowanych zaliczono: Culiseta alaskaensis,
Ochlerotatus sticticus, O. communis, O. annulipes, Culex territans, Culiseta
annulata, Culex torrentium, Ochlerotatus dorsalis, Culiseta morsitans oraz
Anopheles claviger (Tab. I).

Przy pomocy światła i siatki entomologicznej pozyskano samce należące
odpowiednio do 19 i 21 gatunków. Na przynętę ludzką, w pobliżu zabudo-
wań mieszkalnych i gospodarczych, złowiono 430 samic należących do 10 ga-
tunków; najliczniej notowana była Coquillettidia richiardii (50% zbioru sa-
mic), stosunkowo licznymi gatunkami okazały się również Aedes cinereus
(15%) i Ochlerotatus cantans (9%); w godzinach wieczornych w ciągu 10 mi-
nut łowiono przeciętnie 86 egzemplarzy atakujących samic (Tab. I).

W okresowo wysychających zbiornikach wodnych zebrano 395 larw Culi-
cidae, należących do 11 gatunków z podrodziny Culicinae. Większe zróżnico-
wanie gatunkowe komarów zaobserwowano w zbiornikach leśnych niż łąko-
wych (Tab. II). Najliczniej notowane były tu Ochlerotatus cataphylla (50%),
O. cantans (24%) i O. intrudens (13%).
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Dyskusja

Komary występują na terenie Wyskoku w ilościach określanych mianem
liczebności plagowych. Duże zróżnicowanie siedliskowe, charakterystyczne
dla wybranego terenu badań, stwarza doskonałe warunki do rozwoju licz-
nych gatunków na niewielkim obszarze. Znaczna liczba zwierząt hodowla-
nych i dzikich, występujących w tej okolicy, zapewnia samicom komarów ła-

Tab. I. Gatunki komarów (Culicidae) stwierdzone w Wyskoku oraz metody zbioru materia-
łu. L – larwy; P– poczwarki; N – liczba okazów; % – udział procentowy.

Mosquitoes (Culicidae) recorded in Wyskok with the use of different collecting me-
thods. L – larvae; P – pupae; N – number of specimens; % – percentage.

Metoda połowu Suma
Collecting method Total

Lp. Gatunek Czerpak wodny
No Species Water scoop N     %

L P

Anopheles maculipennis s. l. 85 49 - - - 134 3,96
1. Anopheles claviger (MEIG.) 1 2 - - - 3 0,09
2. Anopheles messeae FALL. - - 25 - - 25 0,74
3. Aedes cinereus MEIG. 46 64 67 1 1 179 5,30
4. Aedes vexans (MEIG.) 13 133 3 - - 149 4,41
5. Coquillettidia richiardii (FIC.) 260 1103 217 - - 1580 46,75
6. Culex pipiens L. 174 120 10 - - 304 8,99
7. Culex territans WALK. - 16 - - - 16 0,47
8. Culex torrentium MART. 5 10 - - - 15 0,44
9. Culiseta alaskaensis (LUDL.) 5 23 - 2 - 30 0,89

10. Culiseta annulata (SCHRANK) 14 2 - - - 16 0,47
11. Culiseta morsitans (THEOB.) 7 2 - - - 9 0,27
12. Ochlerotatus annulipes (MEIG.) 3 7 - 6 - 16 0,47
13. Ochlerotatus cantans (MEIG.) 4 69 39 95 33 240 7,10
14. Ochlerotatus cataphylla (DYAR) 9 62 20 198 9 298 8,82
15. Ochlerotatus communis (DE G.) 1 10 4 9 4 28 0,83
16. Ochlerotatus dorsalis (MEIG.) 5 9 - - - 14 0,41
17. Ochlerotatus excrucians (WALK.) 29 38 7 7 2 83 2,46
18. Ochlerotatus flavescens (MÜLL.) 35 - - 4 - 39 1,15
19. Ochlerotatus intrudens (DYAR) - 10 - 50 - 60 1,78
20. Ochlerotatus leucomelas (MEIG.) 14 14 - 8 - 36 1,07
21. Ochlerotatus punctor (KIRBY) 19 14 - 6 - 39 1,15
22. Ochlerotatus sticticus (MEIG.) - 20 9 - - 29 0,86

Nieoznaczone (Indetermined) - - 29 9 - 38 1,12

Ogółem (Total) 729 1777 430 395 49 3380 100
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twy dostęp do bazy pokarmowej. Czynniki te sprzyjają utrzymywaniu się wy-
sokiej liczebności imagines komarów przez cały sezon, co stanowi uciążliwy
problem dla zamieszkującej te tereny ludności oraz turystów.

Stwierdzone na terenie Wyskoku 22 gatunki Culicidae stanowią prawie
połowę (47%) krajowej fauny komarów. Uzyskane wyniki porównano z da-
nymi pochodzącymi z innych obszarów Polski, gdzie prowadzono badania
nad Culicidae – z Mikołajek (WOJNAROWICZ 1960), Puszczy Białowieskiej
(SKIERSKA 1960), Sztutowa (SKIERSKA 1965), okolic Jeziora Żarnowieckie-
go (WEGNER Z. i in. 1993) i Świętokrzyskiego Parku Narodowego (WE-
GNER E. 1991). Fauna Culicidae wszystkich tych terenów jest porównywalna
co do liczby notowanych gatunków, gdyż w Mikołajkach zarejestrowano ich
16, w Wyskoku, Sztutowie i okolicach Jeziora Żarnowieckiego po 22,
w Puszczy Białowieskiej 23, zaś w Świętokrzyskim PN 26. Na wszystkich wy-
mienionych terenach odnotowano występowanie łącznie 38 gatunków, z cze-
go tylko 7 gatunków jest dla nich wspólnych. W faunie komarów Wyskoku

Tab. II. Larwy komarów zebrane w zbiornikach okresowych. 1 – podtopione łąki; 2 – bajora
zarastające roślinnością, powierzchnia pokryta przez Lemna spp.; 3 – zbiorniki
o brzegach porośniętych krzewami i drzewami, w młodnikach; 4 – zbiorniki z ubogą
roślinnością przybrzeżną, w wysokopiennym lesie.

Larvae of mosquitoes collected in temporary reservoirs. 1 – drowned meadows;
2 – puddles with overgrown banks, Lemna spp. on the surface; 3 – reservoirs with
banks overgrown with bushes and saplings; 4 – reservoirs with uncovered banks, in
mature forest.

Lp. Gatunek Zbiorniki łąkowe Zbiorniki leśne
No Species Meadow reservoirs Forest reservoirs

1 2 3 4

1. Aedes cinereus MEIG. - - - +
2. Culiseta alaskaensis (LUDL.) - + - -
3. Ochlerotatus annulipes (MEIG.) - - + -

4. Ochlerotatus cantans (MEIG.) + - + +
5. Ochlerotatus cataphylla (DYAR) + - + +
6. Ochlerotatus communis (DE G.) - - - +

7. Ochlerotatus excrucians(WALK.) - - + +
8. Ochlerotatus flavescens (MÜLL.) - - + +
9. Ochlerotatus intrudens (DYAR) - - + +

10. Ochlerotatus leucomelas (MEIG.) + - - -
11. Ochlerotatus punctor (KIRBY) + - - +

Liczba gatunków (No of species) 4 1 6 8
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nie zarejestrowano 2 gatunków występujących w Mikołajkach, 3 gatunków
z okolic Jeziora Żarnowieckiego, 5 gatunków z Puszczy Białowieskiej i Sztu-
towa oraz 11 gatunków ze Świętokrzyskiego PN (Tab. III).

Tab. III. Porównanie fauny komarów miejscowości Wyskok i innych badanych obszarów w
Polsce (SKIERSKA 1960, 1965; WOJNAROWICZ 1960; WEGNER E. 1991; WEG-
NER Z. i in. 1993). A – Wyskok, B – Jez. Żarnowieckie, C – Sztutowo, D – Mikołaj-
ki, E – Puszcza Białowieska, F – Świętokrzyski Park Narodowy.

Comparison of mosquitoes fauna in the vicinity of Wyskok and other studied areas
in Poland (SKIERSKA 1960, 1965; WOJNAROWICZ 1960; WEGNER E. 1991; WEG-
NER Z. et al. 1993). A – Wyskok, B – Żarnowieckie lake, C – Sztutowo, D – Miko-
łajki, E – Białowieża Forest, F – Świętokrzyski National Park.

Lp. Gatunek Teren badań (Studied area)
No Species A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8

Anopheles maculipennis s. l. + + + + + -
1. Anopheles claviger (MEIGEN, 1804) + + + + + +
2. Anopheles maculipennis (MEIGEN, 1818) - + - - - -

3. Anopheles messeae FALLERONI, 1926 + + - - - -
4. Anopheles plumbeus STEPHENS, 1828 - - - - + +
5. Aedes cinereus MEIGEN, 1818 + + + + + +

6. Aedes rossicus DOLBESHKIN et al., 1930 - - - - - -
7. Aedes vexans (MEIGEN, 1830) + - + + + +
8. Coquillettidia richiardii (FICALBI, 1889) + - + - + -

9. Culex pipiens LINNAEUS, 1758 + + + + + +
10. Culex territans WALKER, 1856 + - - + - -
11. Culex torrentium MARTINI, 1925 + + + - - -

12. Culiseta alaskaensis (LUDLOW, 1906) + + - + + +
13. Culiseta annulata (SCHRANK, 1776) + + + - - +
14. Culiseta morsitans (THEOBALD, 1901) + + + - - +
15. Culiseta glaphyroptera (SCHINER, 1864) - - - - - +

16. Culiseta ochroptera (PEUS, 1935) - - + + - -
17. Ochlerotatus annulipes (MEIGEN, 1830) + + + - + +
18. Ochlerotatus behningi (MARTINI, 1926) - - - - - +

19. Ochlerotatus cantans (MEIGEN, 1818) + + + + + +
20. Ochlerotatus caspius (PALLAS, 1771) - - + - - -
21. Ochlerotatus cataphylla (DYAR, 1916) + + - + + +

22. Ochlerotatus communis (DE GEER, 1776) + + + + + +
23. Ochlerotatus cyprius (LUDLOW, 1919) - + + - + -
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W Wyskoku nie można wykluczyć występowania Ochlerotatus riparius,
O. nigrinus, O. dianteus, O. cyprius i Culiseta ochroptera, które mogły zostać
nie odłowione, gdyż w Polsce notowane są nielicznie i rzadko (SKIERSKA
1977). Ponadto może tu występować O. behningi (stwierdzony po raz pierw-
szy w Polsce na terenie Świętokrzyskiego PN), do niedawna nie odróżniany
od O. cantans, z którym współwystępuje (WEGNER E. 1991). Z kompleksu
Anopheles maculipennis s. l. stwierdzono obecność jednego – A. messeae,
który oznaczono na podstawie rysunku chorionu jaj. Obecności drugiego ga-
tunku z tego kompleksu – A. maculipennis nie można wykluczyć, tym bar-
dziej, że oba gatunki zwykle współwystępują, zaś A. maculipennis notowano
szczególnie licznie na terenach nizinnych, obfitujących w duże jeziora; w ich
przybrzeżnych wodach samice chętnie składają jaja (SKIERSKA 1955). Brak
gatunków dziuplowych – O. geniculatus i A. plumbeus, które odnotowano w
Białowieskim PN i Świętokrzyskim PN, może być związany z brakiem staro-
drzewu w otaczających Wyskok lasach. Larwy tych komarów rozwijają się w
wypełnionych wodą dziuplach drzew i są związane ze starymi lasami liścia-
stymi (WEGNER E. 1991). Pozostałe gatunki tworzące faunę porównywanych
obszarów prawdopodobnie na terenie Wyskoku nie występują, gdyż są zwią-
zane z dolinami wielkich rzek (Aedes rossicus), wodami słonawymi terenów
przymorskich lub zasolonymi zbiornikami śródlądowymi (O. caspius, O. ni-
gripes), bądź też należą do elementu górskiego (Culiseta glaphyroptera,
O. pullatus) lub borealnego (O. pionips, O. hexodontus).

1 2 3 4 5 6 7 8

24. Ochlerotatus dianteus (HOWARD et al., 1912) - - - - + +
25. Ochlerotatus dorsalis (MEIGEN, 1830) + + + + + +
26. Ochlerotatus excrucians (WALKER, 1856) + + + + + +

27. Ochlerotatus flavescens (MÜLLER, 1764) + + + + + -
28. Ochlerotatus geniculatus (OLIVIER, 1791) - - - - + +
29. Ochlerotatus hexodontus (DYAR, 1916) - - - - - +

30. Ochlerotatus intrudens (DYAR, 1919) + + - + + +
31. Ochlerotatus leucomelas (MEIGEN, 1804) + + - - + -
32. Ochlerotatus nignirus (ECKSTEIN, 1918) - - - + - +

33. Ochlerotatus nigripes (ZETTERSTEDT, 1838) - - + - - -
34. Ochlerotatus pionips (DYAR, 1919) - - - - - +
35. Ochlerotatus pullatus (COQUILLETT, 1904) - - - - - +
36. Ochlerotatus punctor (KIRBY, 1837) + + + - + +

37. Ochlerotatus riparius (DYAR et KANB, 1907) - + + - + +
38. Ochlerotatus sticticus (MEIGEN, 1838) + + + - + +

Razem (Total) 22 22 22 16 23 26
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Wskaźnik podobieństwa Jaccarda, obliczony dla fauny Wyskoku i porów-
nywanych obszarów, przyjmuje wartości od 50% do 76%. Najwyższą wartość
osiąga w przypadku zestawienia fauny Wyskoku z fauną okolic Jeziora Żar-
nowieckiego. Podobieństwo fauny Wyskoku i Puszczy Białowieskiej oraz
Wyskoku i Sztutowa jest mniejsze i wynosi odpowiednio 67% i 63%. Najniż-
szą wartość przyjmuje dla fauny Wyskoku i Mikołajek (58%) oraz Wyskoku i
Świętokrzyskiego PN (50%). Niskie wartości wskaźnika dla Wyskoku i ŚPN
są wynikiem udziału w faunie ŚPN elementu borealnego. Niskie wartości
wskaźnika dla zestawienia Wyskok – Mikołajki wynikają zapewne z odmien-
ności stosowanych metod zbioru materiału (w Mikołajkach zastosowano tyl-
ko odłów form preimaginalnych).

Na uwagę zasługuje fakt występowania w Wyskoku olbrzymiej liczby
osobników C. richiardii. Jest to gatunek, który dotychczas notowano w Pol-
sce rzadko i nielicznie. W Puszczy Białowieskiej odłowiono kilka sztuk tego
komara, w Sztutowie - 2 okazy, zaś w okolicach Jeziora Żarnowieckiego i w
Mikołajkach nie stwierdzono go w ogóle. W Wyskoku Coquillettidia richiar-
dii odławiano w najwyższej liczbie (46% całego zbioru) i zaliczono do gatun-
ków plagowych (w próbie z 20-minutowego połowu siatką notowano do 240
egzemplarzy). Komar ten związany jest z dużymi zbiornikami wodnymi z bo-
gatą roślinnością naczyniową – larwy przyczepiając się do kanałów powietrz-
nych tych roślin odpowiednio przekształconymi syfonami czerpią z nich po-
wietrze (SKIERSKA 1971). Uzyskane wyniki wskazują, iż badany teren stwa-
rza optymalne warunki do rozwoju C. richiardii.

Na podstawie liczby atakujących samic komarów w określonej jednostce
czasu można określić stopień ich agresywności. W Wyskoku, w godzinach
wieczornych, w ciągu 10 minut łowiono przeciętnie 86 egzemplarzy atakują-
cych samic. GUCEVIČ (wg SKIERSKIEJ 1960) określa aktywność komarów na
danym terenie za bardzo wysoką, jeśli jedna osoba w ciągu 20 minut złowi na
sobie probówką (a więc w ten sam sposób, który zastosowano obecnie) po-
wyżej 50 egzemplarzy tych muchówek. Na tej podstawie można wnioskować,
że agresywność komarów na terenie Wyskoku w okresie letnim jest bardzo
wysoka. Najbardziej agresywnymi gatunkami okazały się Coquillettidia ri-
chiardii, Aedes cinereus i Ochlerotatus cantans. Samice pozostałych 7 gatun-
ków atakowały stosunkowo rzadko (Tab. I).

SUMMARY

Twenty two species of mosquitoes were recorded in Wyskok during 1993–1999. This is
the first known locality of Anopheles claviger, A. messeae, Culiseta morsitans, Coquillettidia
richiardii, Ochlerotatus dorsalis, O. leucomelas, O. sticticus and Culex torrentium in the
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Masurian Lakelands. Another 8 species, known as rare in Poland, were recorded in the area
as well: Ochlerotatus intrudens, O. sticticus, O. leucomelas, O. cataphylla, Culiseta morsitans,
Culex torrentium, C. territans and Coquillettidia richiardii. Mosquitoes fauna in Wyskok is
dominated with C. richiardii – species observed here in abundance. Among 10 species taken
with a bait C. richiardii, A. cinereus and O. cantans attacked in the greatest abundance. On
an average 86 females during 10 minutes were collected.
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Stan poznania fauny owadów minujących Polski

Present state of studies on mining insects in Poland
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ABSTRACT: As a result of over 50 years of investigations 1153 species of mining insects
are known from Poland. 34 species represent the order Hymenoptera, 87 – Coleoptera, 478
– Diptera and 554 – Lepidoptera. In trophic aspect they are connected with hosts from 101
plant families.
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Owady minujące są grupą biotyczną należącą systematycznie do czterech
rzędów owadów holometabolicznych: Coleoptera, Hymenoptera, Diptera i Le-
pidoptera. Są one fitofagami charakteryzującymi się endofagizmem larwal-
nym, podczas gdy imagines są wolnożyjące. Larwy odżywiają się głównie
miękiszem zieleniowym liści, łodyg, rzadziej młodych gałązek roślin drzewia-
stych lub owoców. Drążone w tkance roślinnej chodniki noszą nazwę min
(greckie – hyponom), które są tak charakterystyczne dla poszczególnych
grup i gatunków, że zwykle można je oznaczyć na podstawie tych śladów że-
rowania.

Większość form minuje przez cały okres rozwoju larwalnego a nawet
przepoczwarcza się wewnątrz chodnika, co jest cechą stałą dla określonych
gatunków i ważną wskazówką w oznaczaniu. Niektóre jednak minują tylko
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we wczesnym, rzadziej w końcowym okresie swego rozwoju a później (lub
wcześniej) żerują zewnętrznie. Minujące larwy pojawiają się w określonej
porze roku w jednym lub kilku pokoleniach, co jest również cechą stałą dla
poszczególnych gatunków.

Żywicielami minowców są u nas zarówno rośliny zielne jak i drzewiaste.
Tylko nieliczne gatunki roślin, głównie obcego pochodzenia, są omijane
przez te pasożyty. W sumie atakują one w Polsce przedstawicieli 101 rodzin
botanicznych, z klasy roślin dwuliściennych i jednoliściennych, rzadziej
skrzypów i paproci.

Większość gatunków związana jest troficznie z określonym rodzajem
a niekiedy tylko gatunkiem żywiciela (monofagi). Licznie reprezentowane są
oligofagi, związane pokarmowo z określoną rodziną botaniczną lub rzadziej
z grupą spokrewnionych (jeszcze rzadziej nie spokrewnionych) rodzin. Ga-
tunki polifagiczne są nieliczne, lecz właśnie wśród nich występują kłopotliwe
szkodniki upraw polowych i szklarniowych (BEIGER 2001c).

Badania nad owadami minującymi prowadzono u nas od dawna, lecz nie-
równomiernie i wybiórczo. Niektóre grupy jak np. Nepticulidae czy Coleo-
phoridae poznano dobrze, inne zbadano znacznie słabiej. Badania nad cało-
ścią fauny minowców podjęto dopiero w połowie XX w. i rozwijano je głów-
nie w ośrodku poznańskim (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Literatura po-
święcona minowcom, z uwagi na mnogość i różnorodność form jest bardzo
obszerna. Przedstawiono ją w pracy M. BEIGER (1991). W okresie później-
szym nadal kontynuowano badania nad owadami minującymi w ośrodku po-
znańskim (BARANIAK 1995, 1998; BARANIAK, WALCZAK 1999, 2000a, b, c;
BEIGER 1992, 1994, 2000, 2001a, b, c; MICHALSKA 1994a, b, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001; MICHALSKA, MYSSURA 2001; MYSSURA 1998,
1999, 2000). Natomiast w ośrodku toruńskim (Uniwersytet im. M. Koperni-
ka) prowadzono intensywne studia nad motylami minującymi i znacznie po-
głębiono ich znajomość dzięki licznym pracom J. BUSZKI (BUSZKO 1990a, b, c,
1991a, b, c, d, 1993; BUSZKO, NOWACKI 2000). Wieloletnie studia hypono-
mologiczne umożliwiły także opracowanie klucza do oznaczania minowców
Polski (BEIGER, w druku). W oparciu o to opracowanie można podsumować
stan wiedzy na temat fauny owadów minujących naszego kraju.

Na podstawie wieloletnich badań, obejmujących obszar całego kraju
stwierdzono u nas występowanie 1153 gatunków owadów minujących, w tym
34 gatunki błonkówek, 87 gatunków chrząszczy, 478 gatunków muchówek
i 554 gatunki motyli. Minujące błonkówki należą systematycznie do rodzin
Blasticotomidae i Tenthredinidae. Chrząszcze minujące rekrutują się z 5 ro-
dzin: Buprestidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Apionidae oraz Curculioni-
dae. Muchówki minujące należą do 13 rodzin. Najliczniejsze są miniarki
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(Agromyzidae) z 398 gatunkami oraz 27 gatunkami potencjalnymi dla fauny
Polski. Motyle minujące należą do 39 rodzin. Najliczniej reprezentowane są
Nepticulidae z 99 gatunkami oraz 8 gatunkami potencjalnymi, Gracillariidae
z 109 gatunkami oraz 6 gatunkami potencjalnymi i Coleophoridae z 95 ga-
tunkami i 10 gatunkami spodziewanymi w faunie naszego kraju.

Ponadto można oczekiwać odkrycia dalszych gatunków. W sumie około
88 gatunków jest prawdopodobnych dla fauny (3 błonkówki, 1 chrząszcz,
40 muchówek oraz 44 motyle); występują one bowiem w krajach ościennych
lecz nie zostały dotychczas w Polsce stwierdzone. Także dalsze studia nad
biologią owadów mogą przyczynić się do pomnożenia liczby gatunków na-
szej fauny minowców.

SUMMARY

As a result of over 50 years of investigations 1153 species of mining insects are known
from Poland. 34 species represent the order Hymenoptera, 87 – Coleoptera, 478 – Diptera
and 554 – Lepidoptera. Further studies may reveal another 88 species, which are known
from neighbouring countries. The studies on biology of the already recorded species of min-
ing insects may also increase the number of taxa known from Poland.
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Z początkiem 2002 r. minęła 60 rocznica zgonu dr Edwarda MAZURA, a wiosną 2003 r.
50 rocznica śmierci jego małżonki Gabrieli. Jest to więc stosowny moment dla przypomnie-
nia działalności tych znanych niegdyś krakowskich chrząszczarzy.

Fig. 1. Gabriela MAZUROWA
– fotografia z roku 1922.

Fig. 2. Edward MAZUR
– fotografia z roku 1938.
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Było to jedno z niewielu małżeństw entomologicznych działających w naszym kraju ak-
tywnie w zakresie koleopterologii. Pozostawili kilkanaście publikacji i cenione kolekcje
chrząszczy przechowywane obecnie w obu głównych ośrodkach entomologicznych Polskiej
Akademii Nauk: w Muzeum i Instytucie Zoologii w Warszawie oraz w Muzeum Przyrodni-
czym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie. Byli członkami Polskiego
Związku Entomologicznego już we wczesnym okresie jego działalności, a debiut publikacyj-
ny E. MAZURA w 1922 r. otwierał równocześnie pierwszy tom Polskiego Pisma Entomolo-
gicznego. Nazwiska E. i G. MAZURÓW zostały zamieszczone w pierwszym spisie członków
PZE (1927).

Gabriela MAZUROWA (z domu ADLERSFELD) (Fig. 1) urodziła się we Lwowie 17 marca
1885 r. Gdy we wczesnym dzieciństwie wraz z młodszą siostrą Jadwigą została osierocona
przez ojca – matka podjęła decyzję o przeniesieniu się do Galicji zachodniej, co nastąpiło w
pierwszych latach ostatniej dekady XIX w. Do szkoły podstawowej, a następnie 5-letniej
szkoły wydziałowej uczęszczała w Bochni. Kandydując do zawodu nauczycielskiego złożyła w
1905 r. eksternistyczny egzamin maturalny w Seminarium Nauczycielskim w Krakowie.
W następnych latach, na mocy rocznych kontraktów c.k. Wydziału Oświaty, pracowała w
charakterze zastępcy nauczyciela w Woli Batorskiej i Zakrzowie. W 1907 r. uzyskała patent
nauczyciela szkół ludowych, a w 1911 r. nauczyciela szkół wydziałowych, w zakresie historii
naturalnej, matematyki i fizyki. W 1912 r. otrzymała zezwolenie władz oświatowych na zmia-
nę stanu cywilnego i poślubiła Edwarda MAZURA, po czym zrezygnowała z pracy w szkolnic-
twie. W późniejszych latach pracowała dorywczo przy konserwacji zbiorów naukowych,
m.in. w Ogrodzie Botanicznym i w Towarzystwie Tatrzańskim.

Edward MAZUR (Fig. 2) przyszedł na świat w Krakowie 31 października 1881 r. jako
młodszy syn Edwarda, kapitana armii austriackiej. Edukację średnią odbywał kolejno w ów-
czesnym III Gimnazjum im. Sobieskiego (trzy pierwsze klasy), a następnie w nowo powsta-
łym Gimnazjum Podgórskim, gdzie też w 1899 r. złożył egzamin dojrzałości, w gronie pierw-
szych absolwentów tej szkoły. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, a dziesięć lat później uzyskał dyplom doktora praw tejże uczelni. Od
1903 r. pracował w Kasie Oszczędności w Podgórzu i w kancelariach adwokackich.

Pod koniec I wojny światowej, z początkiem 1918 r. Edward MAZUR został skierowany do
Sambora w celu zorganizowania tam Kasy Oszczędności. Wkrótce jednak działania wojenne
w tym rejonie utrudniły jakąkolwiek działalność, a w dodatku uniemożliwiły powrót do Kra-
kowa. Udało się to dopiero z końcem 1919 r. Państwo Mazurowie zamieszkali w Podgórzu
(przy Placu Zgody nr 5), a Edward rozpoczął pracę w Spółdzielni Spożywców „Proletariat”.
W tym okresie przyszły na świat ich dzieci: Wiesława, a następnie Stanisław.

W 1925 r. dr MAZUR został jednym z dyrektorów Okręgowego Związku Kas Chorych
w Krakowie, a w 1932 r., po zorganizowaniu Szpitala im. Narutowicza na Prądniku, objął
stanowisko dyrektora administracyjnego tej nowej, najbardziej wówczas nowoczesnej leczni-
cy krakowskiej. Łączyło się to ze zmianą miejsca zamieszkania – państwo MAZUROWIE

przenieśli się do mieszkania służbowego w jednym z budynków przyszpitalnych (ul. Prądnic-
ka boczna 6; obecnie jest to ul. Pielęgniarek). W pierwszych dniach po wybuchu II wojny
światowej, 4 września 1939 r., dr Edward MAZUR ewakuowany był na Wołyń, skąd powrócił
do Krakowa dopiero w listopadzie. Mieszkanie przy Szpitalu Narutowicza państwo MAZU-
ROWIE zajmowali jeszcze przez kilka tygodni, po czym zostali usunięci przez władze okupa-
cyjne i w styczniu 1940 r. zamieszkali w domu przy ul. Siemaszki 31. Tamże dwa lata później
(4 stycznia 1942 r.) zmarł dr Edward MAZUR. Wdowa doczekała się końca okupacji, a zmar-
ła 8 lat po wojnie, 23 marca 1953 r. Zwłoki pp. MAZURÓW spoczęły w grobach rodzinnych
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kwatery LXXIII oraz VII).
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O działalności entomologicznej Edwarda i Gabrieli MAZURÓW dowiadujemy się najwię-
cej z rękopiśmiennych „Zapisków entomologicznych” prowadzonych regularnie od 1914 r.,
a także z publikacji i pozostawionych w rękopisie opracowań oraz pozostałej spuścizny na-
ukowej (rysunki, fotografie) przekazanej w latach 80. do krakowskiego Muzeum Przyrodni-
czego przez ich syna – dr inż. Stanisława MAZURA (zmarł w 1996 r.). Materiały te znajdują
się obecnie w zasobach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akade-
mii Nauk w Krakowie, przy ul. Św. Jana 26. Ponadto kopie (maszynopisy) „Zapisków” użyt-
kowane są nadal roboczo zarówno w magazynach entomologicznych Muzeum w Łomnej
k. Warszawy, jak i w pracowni koleopterologicznej krakowskiego Muzeum Przyrodniczego,
gdzie też znajduje się kserokopia rękopiśmiennego oryginału.

W „Zapiskach entomologicznych” znajdują się informacje o 2827 wycieczkach przepro-
wadzonych w ciągu 40 lat, zarówno wspólnie przez obojga małżonków, jak i oddzielnie. Po-
nadto znajdują się tam informacje o materiałach odławianych przez krewnych i przyjaciół
rodziny. Notatki w latach 1914–1941 prowadził najczęściej Edward MAZUR, a później (do
1952 r.) kontynuowała je Gabriela MAZUROWA; ostatni zapis dotyczy materiałów zebranych
czerpakiem w dolinach tatrzańskich („piękne słoneczne, suche lato”) w dniach od 3 do 13
lipca 1952. Jednak kolekcja chrząszczy E. i G. MAZURÓW tworzona była już wcześniej, niż

Fig. 3. Dr E. MAZUR w czasie terenowych badań koleopterologicznych
pod Howerlą na Czarnohorze w 1932 r.
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notatki, o czym świadczą daty na niektórych etykietach, a także retrospektywne notatki
wplecione w późniejsze zapiski (np. informacja o pierwszym znalezieniu podziemnego Du-
valiopsis pilosellus stobieckii w Tatrach w czerwcu 1913 r.). Ponadto w spuściźnie archiwalnej
znajduje się także notatnik zatytułowany „Coleoptera” będący spisem kolekcji wg stanu na
dzień 12 lutego 1914 r.; obejmowała ona wówczas aż 1536 oznaczonych gatunków, co świad-
czy o tworzeniu jej co najmniej przez kilka sezonów badawczych. Niewątpliwie duży wpływ
na doskonalenie techniki dokumentacyjnej wywarła, zawarta w tym czasie znajomość
z inż. Stefanem STOBIECKIM, członkiem Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności
i jej Komisji Muzealnej. Wg informacji zapisanej przez STOBIECKIEGO, poznał on pp. MA-
ZURÓW w styczniu tegoż roku i być może właśnie z jego inspiracji powstał wspomniany spis
kolekcji, a być może za jego namową i na pewno na wzór jego „Zapisków entomologicznych
od r. 1878” rozpoczęli oni zapisywać swoje wycieczki w specjalnie w tym celu zamówionym
u introligatora, oprawnym w skórę notatniku.

Odłowy chrząszczy prowadzili pp. MAZUROWIE w wielu częściach Galicji, a po 1918 r.
także w innych częściach niepodległej już Rzeczypospolitej. Oczywiście najwięcej chrząszczy
zebrali oni w samym Krakowie i w jego okolicach. Bardzo cenne są materiały zgromadzone
w Podgórzu (m.in. w Płaszowie i na Zabłociu), gdyż te części miasta rzadziej były odwiedza-
ne przez innych koleopterologów. Corocznie kontrolowali oni napływki powodziowe Wisły

Fig. 4. Gabinet entomologiczny w mieszkaniu E. i G. MAZURÓW
przy pl. Zgody w Krakowie-Podgórzu (1927 r.)
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nanoszone na prawobrzeże rzeki, z których uzyskiwali wiele rzadkich i interesujących gatun-
ków chrząszczy. Wiele materiałów zabrali w południowo-zachodnich częściach prawobrzeż-
nego Krakowa (Pychowice, Kostrze, Bodzów, Tyniec) oraz w rejonie Skawiny, dokąd często
jeździli. Regularnie dokonywali odłowów w Tatrach (1913, 1915–16, 1919–24, 1927, 1930,
1934–36, 1938) korzystając z gościnności siostry Gabrieli – Jadwigi BAŁUKOWEJ, nauczyciel-
ki wynajmującej mieszkanie w budynku na Kasprusiach. W podobny sposób wykorzystywano
w latach 1915–1921 wakacyjne pobyty w Łapanowie k. Bochni, gdzie mieszkała siostra
Edwarda – Maria MAZUR, a w latach następnych (aż do 1939 r.) pobyty w Skomielnej Czar-
nej k. Jordanowa. Z tych właśnie dwóch miejscowości pochodzi sporo materiału w kolekcji
MAZURÓW. Ponadto dr MAZUR brał aktywny udział w badaniach Podola (1921–22;
1936–39) i Czarnohory (1921–22, 1924, 1932–34, 1938–39) (Fig. 3), w towarzystwie m.in.
S. STOBIECKIEGO, S. SMRECZYŃSKIEGO (jun.) i J. ZABŁOCKIEGO, a wespół z żoną badał
mało znane pod względem koleopterologicznym obszary kresów wschodnich – województw:
wileńskiego (1937 – z zasiłkiem Komisji Fizjograficznej), poleskiego (1938) i wołyńskiego
(1939). W 1929 r. kilka tygodni wakacyjnych spędzili Mazurowie na wyspach wybrzeża dal-
matyńskiego, skąd także przywieźli kolekcję chrząszczy. W czasie wojny – po utracie męża –
Gabriela MAZUROWA kontynuowała samotnie badania okolic Krakowa, a po zakończeniu

Fig. 5. Ekslibrisy „chrząszczarskie” E. i G. MAZURÓW projektowane przez dr Edwarda MAZURA.
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działań wojennych wznowiła tradycyjne wyjazdy w Tatry (1946, 1948–49, 1951–52). W tymże
czasie odławiała sporadycznie chrząszcze także na Dolnym Śląsku (1947, 1950) i na Pojezie-
rzu Mazurskim (1948, 1950).

Państwo MAZUROWIE początkowo zbierali chrząszcze bez szczególnych preferencji, jed-
nakże w latach 30. zaczęli już wyraźnie specjalizować się: dr Edward stał się dobrym znawcą
biegaczowatych – Carabidae (ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów Bembidion i Dro-
mius), a pani Gabriela opracowywała drobne stonki z podrodziny Haliticinae. W zakresie
tych swoich specjalności opublikowali kilka prac faunistycznych. Dr MAZUR – będąc dobrym
rysownikiem i fotografem – sporządzał także dokumentację ikonograficzną. Wykonywał za-
równo totalne fotografie habitusów, jak i ważnych taksonomicznie fragmentów morfologii
zewnętrznej oraz aparatów kopulacyjnych samców. Ponieważ posiadane przez niego urzą-
dzenia do mikrofotografii były bardzo niedoskonałe – z fotografii totalnych sporządzał ry-
sunki konturowe (Fig. 6). Niektóre z nich wykonywał w kolorze, używając akwareli.

Jedno z pomieszczeń podgórskiego mieszkania pp. MAZURÓW pełniło rolę pracowni en-
tomologicznej (Fig. 4). Już w połowie lat 20. posiadali oni dość dobre wyposażenie laborato-
ryjne, w tym pierwszy (prawdopodobnie) w Krakowie binokular, uwieczniony na jednym
z ekslibrisów (Fig. 5), a także na fotografiach z lat 1926 i 1927. Oczywiście była także
w mieszkaniu ciemnia fotograficzna.

Fig. 6. Przykłady niepublikowanych rysunków Carabidae wykonanych przez E. MAZURA:
Dromius spilotus (ILLIGER, 1798) i Duvaliopsis pilosellus stobieckii (CSIKI, 1907).
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Stosunkowo szybkie włączenie się pp. MAZURÓW do niezbyt licznej wówczas grupy publi-
kujących amatorów było możliwe dzięki nawiązaniu ścisłych kontaktów, zarówno fachowych
jak i towarzyskich z innymi entomologami krakowskimi. Poza wymienionym wcześniej
inż. S. STOBIECKIM przyjaźnili się także z profesjonalistami, jak dr Stanisław SMRECZYŃSKI

(jun.) – późniejszy profesor UJ, którego żona Janina (lekarz-pediatra) sprawowała pieczę
medyczną nad dziećmi MAZURÓW. Przyjacielem rodziny był także dr Jan ZABŁOCKI – póź-
niejszy profesor UMK w Toruniu, który w Krakowie zarządzał rolniczymi ogrodami do-
świadczalnymi UJ na Prądniku, co z racji dość bliskiego sąsiedztwa ze Szpitalem Narutowi-
cza ułatwiało zasięganie częstych porad i umożliwiało gościnne odłowy na uprawach, w la-
tach 30. i w czasie wojny. Ponadto MAZUROWIE utrzymywali kontakty m.in. ze Stanisławem
POPKIEM – nauczycielem przyrody w Gimnazjum Pijarów, który także był twórcą sporej ko-
lekcji chrząszczy południowej Polski. Dzięki poparciu STOBIECKIEGO często mogli korzystać
ze zbiorów porównawczych, wyposażenia i księgozbioru Muzeum Fizjograficznego PAU.
Zamiejscowe kontakty entomologiczne, to przede wszystkim przyjaźń z dr Wołodymyrem
ŁAZORKĄ, wybitnym koleopterologiem ukraińskim ze Lwowa, uznanym specjalistą od ro-
dziny Carabidae, a ponadto działaczem Fizjohraficznoj Komisiji Towarystwa im. Szewczen-
ka.

Oczywiście, poza zainteresowaniami ściśle entomologicznymi, pp. MAZUROWIE działali
także w innych środowiskach. Oboje należeli do Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika,
a dr MAZUR także do ekskluzywnego klubu „Vir-un’ów” (od skrótu hasła Towarzystwa: „Vi-
ribus unitis”), założonego przez grupę medyków (także spośród lekarzy Szpitala Narutowi-
cza), prawnikow i inżynierów. Miało ono na celu działalność społeczną – m.in. w wyniku
działań „Vir-un’ów” powstał budynek przy ul. Żuławskiego, w którym zorganizowano żło-
bek, przedszkole i świetlicę, z dożywianiem dla biednych dzieci, głównie z dzielnicy Krowo-
drza. Członkowie Towarzystwa zbierali się również w celach towarzyskich, dzieląc się do-
świadczeniami zawodowymi z różnych dziedzin.

 Ponadto państwo MAZUROWIE utrzymywali kontakty towarzyskie z wieloma innymi in-
teresującymi osobami, np. z etnografem – prof. Sewerynem UDZIELĄ z Krakowa i z geogra-
fem – prof. Alfredem KOWALSKIM z Żywca; te znajomości zresztą owocowały także skutka-
mi entomologicznymi – znajomi, wiedząc o pasjach naukowych MAZURÓW odławiali dla
nich okazyjnie chrząszcze w interesujących przyrodniczo miejscowościach, co także wzboga-
cało kolekcję.

Główna część kolekcji chrząszczy pp. MAZURÓW pochodząca z lat międzywojennych
przechowywana jest obecnie w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Łomnej
k. Warszawy; została ona zakupiona od Gabrieli MAZUROWEJ w pierwszych latach powojen-
nych przez ówczesne Państwowe Muzeum Zoologiczne. Natomiast Carabidae zbierane
przez E. MAZURA w okresie pierwszej wojny światowej, chrząszcze zebrane na Pojezierzu
Wileńskim w 1937 r. oraz specjalistyczna kolekcja Halticinae G. MAZUROWEJ – zostały prze-
kazane krakowskiemu Muzeum Przyrodniczemu PAU i nadal są przechowywane w tej samej
placówce (obecnie w strukturze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN).

PUBLIKACJE FAUNISTYCZNE EDWARDA I GABRIELI MAZURÓW
W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

MAZUR E. 1922: Nowe dla fauny polskiej gatunki i odmiany chrząszczy oraz nowe miejsca rozsiedle-
nia. Pol. Pismo ent. 1: 4-6.

MAZUR E. 1923a: Nowe dla fauny polskiej gatunki i odmiany chrząszczy oraz nowe miejsca rozsiedle-
nia. II. Pol. Pismo ent. 2: 84-85.
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MAZUR E. 1923b. Pteroloma forstroemi GYLH. w polskich Tatrach.. Pol. Pismo ent. 2: 105-107.
MAZUR E., MAZUROWA G. 1924: Formy rodzaju niestrudka nowe dla okolic Lwowa, z materjałów

Muzeum im. Dzieduszyckich. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, 9: 140-141.
MAZUR E. 1936: Przegląd krajowych gatunków rodzaju Dromius BON. (Col.) i opis nowego gatunku.

Spraw. Kom. Fizjogr. 70: 133-138.
MAZUROWIE G., E. 1939: Sprawozdanie z wycieczki koleopterologicznej do województwa wileńskiego

w lipcu 1937 r. Przyczynek do znajomości fauny północnej Polski. Spraw. Kom. Fizjogr. 72:
463-476.

MAZUR E. 1939: Bembidiony okolic Krakowa. Spraw. Kom. Fizjogr. 72: 477-483.
MAZUROWA G. 1951: Wykaz Halticinów okolic Krakowa. Pol. Pismo ent. 20: 102-117.

[Ponadto w rękopisie pozostało opracowanie: „Badania nad Trzyszczami (Cicindelidae)
i Biegaczami (Carabidae) okolic Krakowa”, 31 ss. – oryginał w Archiwum Nauki PAU/PAN
w Krakowie, sygn. K.III-137, kserokopia do wgladu w Muzeum Przyrodniczym ISiEZ PAN].

SUMMARY

Mrs Gabriela MAZUR (de domo ADLERSFELDT; *1885, †1953) and dr. Edward MAZUR (*1881,
†1942) between the two World Wars were well-known Cracow coleopterologists. Mrs Gabriela worked
on small leaf-beetles (Chrysomelidae: Halticinae), and dr. Edward specialized in ground-beetles
(Carabidae, especially genera: Dromius and Bembidion). The MAZURS’ collection of Coleoptera cover
the eastern parts of middle Europe (mainly of present territories of Poland, Lithuania and Ukraine)
and includes about 3 thousand species. The most of the collection is housed in the Warsaw Museum
and Institute of Zoology, PAS, and partially in the Cracow Natural History Museum of the Institute of
Systematics and Evolution of Animals, PAS.

ŹRÓDŁA DO BIOGRAFII EDWARDA I GABRIELI MAZURÓW

1. MAZUROWIE E. i G. Zapiski entomologiczne [rkps z lat 1914–1952], 502 + 32 ss. [oryginał przecho-
wywany wraz z pozostałą spuścizną rękopiśmienną, fotografiami i rysunkami w Arch. Nauki PAU/
PAN w Krakowie sygn. K.III-137; kopia maszynowa i kserokopia do wglądu w Muzeum Przyrodni-
czym ISiEZ PAN].

2. Polskie Pismo Entomologiczne z lat 1922–1951.
3. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej z lat 1936–1939.
4. S. A. STOBIECKI. Zapiski entomologiczne od 1878 r. [rkps z lat 1878–1942], 773 ss. [oryginał

w Arch. Nauki PAU/PAN w Krakowie; sygn. K.III; kserokopia do wglądu w Muzeum Przyrodniczym
ISiEZ PAN].

5. Relacje ustne dr med. Wiesławy PRZYBYŁKIEWICZ – córki E. i G. MAZURÓW przekazane autorowi
w 2001 r.
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KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

347. Chronione gatunki ważek (Odonata) w Barlinecko-Gorzowskim Parku
Krajobrazowym
Protected species of dragonflies (Odonata) in Barlinecko-Gorzowski Landscape Park

KEY WORDS: Dragonflies, Odonata, Barlinecko-Gorzowski Landscape Park, W Poland.

Od roku 1999 badam ważki na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,
położonego na granicy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Spośród 6 ważek objętych w Polsce ochroną gatunkową na obszarze Parku występują
cztery. Wszystkie są elementem zachodniosyberyjskim naszej fauny.

Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) [Straszka północna]
Dość częsta na wschodzie Polski, rzadka na zachodzie kraju. Nowe stanowiska:

– Barlinek, łąka na brzegu jeziora Uklejno (WU17), śródleśny zbiornik eutroficzny:
27 V 1999, 1%; 26 VII 1999, 1&; 12 IX 1999, 1&; 12 V 2000, 1%; 20 VIII 2000, 1%;
21 VIII 2002, 1%; 28 IX 2002, 1&;

– śródleśne jezioro eutroficzne „Elżbietka”, 1,5 km N ad Barlinek (WU17): 4 VIII 1999,
1&; 24 IX 2000, 1&;

– staw eutroficzny 1 km NE ad Barlinek (WU17), połowa powierzchni zarośnięta przez pał-
kę wąskolistną Typha angustifolia L.: 14 VIII 1999, 1&;

– staw 12 km S ad Barlinek (WU16), częściowo osuszany zbiornik eutroficzny: 12 VII 1999,
1&; 2 V 2000, 2%% 1&;

– jezioro Listek, 11 km S ad Barlinek (WU16), eutroficzne, otoczone lasem: 19 IX 1999, 1%;
– zbiornik na torfowisku przejściowym, użytek ekologiczny 5 km S ad Barlinek (WU16):

30 IV 2000, 1%;
– torfowisko przejściowe między jeziorem Barlineckim a wsią Krzynka (WU17), bez wolne-

go lustra wody: 10 IX 2000, 1&;
– łąka nad jeziorem Barlineckim (WU17): 1 IX 2002, 1%;
– jezioro Dankowskie Małe, 10 km SO ad Barlinek (WU26), zbiornik eutroficzny: 30 VII 2002,

1%.

Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 [Żagnica zielona]
Ważka spotykana na terenie prawie całego kraju w zbiornikach z osoką aloesowatą

Stratiotes aloides L. Nowe stanowiska:
– torfowisko niskie, użytek ekologiczny, 5 km S ad Barlinek (WU16): 15VIII 1999, 1%;
– jezioro Libenka, 12 km S ad Barlinek (WU16), śródleśny zbiornik eutroficzny : 4 VIII 2000,

1 larwa &.
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Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) [Trzepla zielona]
Gatunek występuje w większości regionów Polski, związany z wodami bieżącymi. Nowe

stanowisko:
– Niepołcko (6 km N ad Barlinek) (WU17), rzeka Płonia, nurt szybki, dno kamieniste:

29 VII 2002,1%; 4 VII 2003, 1%, exuvia.

Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) [Zalotka większa]
W Polsce występuje we wszystkich regionach. Nowe stanowiska:

– zalane torfowisko 1 km S od jeziora Barlineckiego (WU17): 30 V 1999, 5%% 1&; 1 V 2000,
4&&; 3 VI 2000, 7%% 4&&;

– torfowisko niskie, użytek ekologiczny 5 km S ad Barlinek (WU16): 10 VI 1999, 1%;
5 VIII 1999, 1 larwa

– dwa małe zbiorniki eutroficzne, użytek ekologiczny, 4 km SW ad Barlinek (WU16):
5 VII 2002, 5%% 1&.

Przemysław MROWIŃSKI, Barlinek

348. Nowe dane o występowaniu kilku gatunków Pterophoridae (Lepido-
ptera) w Polsce
New data on the occurrence of some species of Pterophoridae (Lepidoptera) in Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Pterophoridae, faunistics, Poland.

Rodzina Pterophoridae jest jedną z lepiej poznanych rodzin z grupy Microlepidoptera wy-
stępujących w Polsce, przede wszystkim dzięki badaniom prof. Jarosława BUSZKO (Toruń).
Wiele jednak opublikowanych danych dotyczących rozmieszczenia piórolotków w kraju po-
chodzi z XIX lub pierwszej połowy XX wieku; istnieje więc potrzeba ich potwierdzenia i we-
ryfikacji.

Podczas badań terenowych, prowadzonych w południowej części Polski, odkryto kilka no-
wych stanowisk dla siedmiu rzadko łowionych przedstawicieli Pterophoridae:

Marasmarcha lunaedactyla (HAWORTH, 1811)
– Rzeszów (EA74), 1 VII 2000 , 1 ex.; 21 VI 2001, 2 exx., nasłonecznione zbocze porośnięte

roślinnością sucholubną (leg., coll. T. BARAN).
– Tyczyn (EA73), 27 VI, 1 ex.; 29 VI 2001,  2 exx., nasłonecznione obrzeże lasu mieszanego

(leg., coll. T. BARAN). Motyle „wyczerpakowano” z łanów Ononis sp.
Gatunek lokalny, w Polsce stwierdzony z nielicznych stanowisk; po roku 1960 wykazany

jedynie z Pienin, Gródka oraz z woj. świętokrzyskiego (starsze dane dotyczą Śląska).

Oxyptilus chrysodactyla (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
– Tyczyn (EA73), 24 VI, 2 exx.; 1 VII, 2 exx.; 20 VII 2000, 1 ex.; 10 VII 2001, 4 exx., obrzeża

pól uprawnych oraz nieużytki rolne z bogatą roślinnością zielną: (leg., coll. T. BARAN).
Motyle złowiono w godzinach popołudniowych, w pobliżu Hieracium umbellatum L. – ro-
śliny pokarmowej stadium larwalnego.

– Ostrzyca (FB44), 17 VI 2000, 4 exx., zbocze z roślinnością kserotermiczną (leg., coll.
T. BARAN).
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349. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Microlepidoptera (Lepidoptera)
z miejscowości Tyczyn (południowo-wschodnia Polska)
New records of rare Microlepidoptera (Lepidoptera) from Tyczyn (SE Poland)

KEY WORDS: Lepidoptera, Microlepidoptera, new localities, Poland.

Lepidopterofauna regionu południowo-wschodniego, obejmującego obecne wojewódz-
two podkarpackie jest jak dotąd bardzo słabo zbadana (BUSZKO, NOWACKI (red.) 2000: Pol.
Ent. Monogr., 1: 1-178). Nie satysfakcjonujący stan poznania dotyczy w szczególności gatun-
ków należących do grupy tzw. motyli drobnych. Z tego też powodu informacje faunistyczne
z omawianego terenu są szczególnie ważne. W trakcie badań terenowych wykazano tam
obecność wielu rzadko łowionych gatunków Microlepidoptera:

Gatunek bardzo rzadki, lecz w miejscu występowania stosunkowo liczny. W Polsce wyka-
zany z rozproszonych stanowisk, jednak większość danych pochodzi z XIX wieku; w ostat-
nim trzydziestoleciu podawany był tylko z Gródka.

Buckleria paludum (ZELLER, 1839)
– rez. „Broduszurki” ad Bachórzec (EA91), 28 VI 2001, 1 ex.,  torfowisko wysokie (leg., coll.

T. BARAN). Okaz złowiono w pobliżu Drosera rotundifolia L. – rośliny żywicielskiej larw.
Gatunek stenotopowy, znany z nielicznych stanowisk, zlokalizowanych głównie w północ-

nej i centralnej części niżu; z południowo-wschodniej Polski dotychczas nie wykazywany.

Hellinsia tephradactyla (HÜBNER, 1813)
– Kąty Drugie (FB41), 17 VI 2000, 1 ex., murawa kserotermiczna (leg., coll. T. BARAN).

W Polsce gatunek znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk.

Hellinsia didactylites (STRÖM, 1783) [Leioptilus scarodactylus (HÜBNER, 1813)]
– Tyczyn (EA73), 30 VI, 2 exx.; 20 VII 2000, 7 exx., skraj lasu mieszanego oraz obrzeża pól

uprawnych: (leg., coll. T. BARAN).
Gatunek rzadko łowiony, od drugiej połowy ubiegłego wieku wykazany tylko z Puszczy

Białowieskiej, z miejscowości Tros (leg. J. BUSZKO), Torunia oraz z Wielkopolski.

Hellinsia osteodactylus (ZELLER, 1841)
– Rzeszów (EA74), 1 VII 2000, 1 ex., zbocze z roślinnością sucholubną (leg., coll. T. BARAN).

W Polsce gatunek rzadki, wykazany z rozproszonych stanowisk, zlokalizowanych głównie
w południowej i północnej części kraju. Nowsze dane odnoszą się do Giżycka, miejscowości
Kuty, Cieszyna, Krakowa, Pienin, Tatr oraz Bieszczadów.

Merrifieldia baliodactylus (ZELLER, 1841)
– Tyczyn (EA73), 20 VII, 2 exx.; 24 VII 2000, 1 ex., obrzeża pól uprawnych oraz nieużytki

rolne (leg., coll. T. BARAN). Motyle „wyczerpakowano” z Origanum vulgare L. – rośliny
pokarmowej gąsienic.
W Polsce gatunek lokalny, od połowy ubiegłego wieku znany z Pienin, okolic Krakowa

i Poznania, Białowieży, Jam, rez. „Kulin” oraz z Lubelszczyzny.

Tomasz BARAN, Kat. Biosystemat. URz, Rzeszów
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Adela associatella (ZELLER, 1839) (ADELIDAE)
– Tyczyn (EA73), 1 VII 2000, 1& (leg., coll. T. BARAN).

Motyl ten znany był dotychczas z nielicznych stanowisk, zlokalizowanych w południowej
części Polski; po 1960 roku podawany jedynie z Lubelszczyzny i Małopolski.

Adela croesella (SCOPOLI, 1763) (ADELIDAE)
– Tyczyn, 25 V 2001, 1% (leg., coll. T. BARAN).

Gatunek znany z rozproszonych stanowisk, jednak większość danych pochodzi z XIX
oraz początku XX wieku.

Bucculatrix cristatella (ZELLER, 1839) (BUCCULATRICIDAE)
– Tyczyn, 1 VII 2000, 1& (leg., coll. T. BARAN).

Po roku 1960 wykazany z centralnej i zachodniej części kraju; wcześniej podawany ze Ślą-
ska i Małopolski.

Digitivalva reticulella (HÜBNER, 1796) (ACROLEPIIDAE)
– Tyczyn, 27 V, 2&&; 3 VI 2001, 2%% 1& (leg., coll. T. BARAN).

Gatunek znany głównie z historycznych stanowisk, skupionych w południowej części kra-
ju; po 1960 roku, podawany jedynie ze Śląska i województwa warmińsko-mazurskiego
(Puszcza Borecka).

Elachista gleichenella (FABRICIUS, 1781) (ELACHISTIDAE)
– Tyczyn, ex larva, 2 V, 1&, roślina pokarmowa – Carex digitata L.; ex larva, 5 V 2001, 1% 1&,

roślina pokarmowa – Luzula pilosa (L.) WILLD. (leg., coll. T. BARAN).
Gatunek znany z kilku stanowisk, znajdujących się w północnej części Polski, jak również

z Lubelszczyzny i Małopolski.

Elachista trapeziella STAINTON, 1849 (ELACHISTIDAE)
– Tyczyn, ex larva, 5 V, 2%%; ex larva, 16 V, 1&; ex larva, 17 V 2001, 1%, roślina pokarmowa

– Luzula pilosa (leg., coll. T. BARAN).
Znany dotychczas zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk; w południowej Polsce wyka-

zany jedynie z Ojcowa.

Elachista humilis ZELLER, 1850 (ELACHISTIDAE)
– Tyczyn, ex larva, 24 V 2001, 1% 1&, roślina pokarmowa – Deschampsia caespitosa (L.) P. B.

(leg., coll. T. BARAN).
Gatunek znany z rozproszonych stanowisk; w południowej części Polski podawany ze Ślą-

ska, Małopolski i Lubelszczyzny.

Chrysoclista lathamella T. FLETCHER, 1936 (AGONOXENIDAE)
– Tyczyn, 25 V 2001, 1& (leg., coll. T. BARAN).

W Polsce gatunek wykazany był dotychczas wyłącznie z miejscowości Kiełp i Puszczy Bia-
łowieskiej.

Coleophora virgaureae STAINTON, 1857 (COLEOPHORIDAE)
– Tyczyn, 24 VII 2001, 5&& 4%% (leg., coll. T. BARAN).

Wyżej wymieniona miejscowość jest pierwszym zweryfikowanym stanowiskiem występo-
wania C. virgaureae w Polsce; jednak najprawdopodobniej wszystkie dotychczasowe dane
faunistyczne dotyczące C. obscenella HERRICH-SCHÄFFER, 1855, w rzeczywistości odnoszą
się do C. virgaureae.
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Metzneria metzneriella (STAINTON, 1851) (GELECHIIDAE)
– Tyczyn, 12 VI, 1&; 10 VII 2001, 1% (leg., coll. T. BARAN).

W kraju wykazany jedynie z Puszczy Boreckiej, Puszczy Białowieskiej, rez. „Zawadówka”
oraz historycznych stanowisk na Śląsku.

Syncopacma cinctella (CLERCK, 1759) (GELECHIIDAE)
– Tyczyn, 22 VI 2001, 1% (leg., coll. T. BARAN).

Znany z rozproszonych, historycznych stanowisk; po 1960 roku podawany tylko z rez.
„Stawska Góra” i miejscowości Biała Góra.

Syncopacma taeniolella (ZELLER, 1839) (GELECHIIDAE)
– Tyczyn, 14 VII 2001, 2&& 1% (leg., coll. T. BARAN).

W Polsce gatunek ten stwierdzono dotychczas w Dolinie Nidy, na Lubelszczyźnie, Śląsku
oraz w Małopolsce.

Schreckensteinia festaliella (HÜBNER, 1819) (SCHRECKENSTEINIIDAE)
– Tyczyn, 27 VI 2001, 1% (leg., coll. T. BARAN).

Po 1960 podawany jedynie z Puszczy Boreckiej, Lubelszczyzny oraz Małopolski; starsze
dane dotyczą Śląska i Pomorza.

Tomasz BARAN, Kat. Biosystemat. URz, Rzeszów

350. Nowe stanowisko Cucullia balsamitae BOISDUVAL, 1840 (Lepidoptera:
Noctuidae) w Polsce
New locality of Cucullia balsamitae BOISDUVAL, 1840 (Lepidoptera: Noctuidae)
in Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Cucullia balsamitae, new locality, Poland.

Cucullia balsamitae BOISD. występuje w zachodniej Palearktyce. Gatunek ten spotykany
jest lokalnie od stepowych rejonów zachodniej Azji, przez środkową Rosję, Ukrainę po Ło-
twę i Litwę oraz północno-wschodnią Polskę. Poza zwartym zasięgiem omawiany gatunek
występuje także we wschodniej Austrii i na Węgrzech. W Polsce rozmieszczenie C. balsami-
tae nie jest wystarczająco poznane. Jedyne wcześniej podane stanowiska występowania oma-
wianego gatunku to Rygol w Puszczy Augustowskiej, skąd wykazany był na podstawie jedne-
go osobnika, oraz Ligota Dolna na Górnym Śląsku.

Kolejne stanowisko, na którym stwierdzono C. balsamitae znajduje się na Mierzei Wiśla-
nej:
– Piaski ad Krynica Morska (UTM: DF03), 12 VI 1991, 1 ex. odłowiony na światło.

Przedstawione stanowisko jest najdalej na zachód wysuniętym w północnym areale wystę-
powania tego gatunku.

C. balsamitae występuje w środowiskach otwartych o charakterze stepowym, chętnie za-
siedla także piaszczyste wydmy. Gąsienice rozwijają się od lipca do września, żerując na li-
ściach i kwiatach roślin z rodziny Compositae, głównie na Chondrilla juncea L. i Hieracium
sp. Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu od końca maja do lipca.

Janusz NOWACKI, Kat. Entomol. AR, Poznań
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351. Nowe dane o dwóch gatunkach zwójkówek (Lepidoptera:Tortricidae)
w północnej Polsce *
New localities of two species of Tortricidae (Lepidoptera) in Northern Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Gibberifera simplana, Phalonidia curvistrigana, new localities, N Poland.

Z pośród wielu gatunków motyli z rodziny Tortricidae, które stwierdziłem na obszarze
parku krajobrazowego ,,Dolina Słupi” (woj. Pomorskie) w latach 1998–2001, dwa w ostat-
nich latach nie były notowane w Polsce. Zasługują zatem na szczególną uwagę.

Gibberifera simplana (FISCHER V. ROSLERSTAMM,1839)
– Dębnica Kaszubska (UTM: XA42), las mieszany, gąsienice zebrane 4 VIII 1999, motyle

ex larva, 7–27 IV 2000;
– Dębnica Kaszubska (XA42), skraj lasu, gąsienice zebrane 19–29 VIII 2000, motyle ex

larva 25 V – 4VI 2001.
Larwy zbierałem na odrostach niskich krzewów Populus tremulae (L.). Żerowały w zespo-

lonych świeżych liściach. Przeobrażały się w nadgryzionym i sprzędzonym skrawku liścia. Zi-
mowały w stadium poczwarki.

Phalonidia curvistrigana (STAINTON, 1859)
– Dębnica Kaszubska (XA42), 21VII1999, 1 ex. do światła lampy żarortęciowej.

Za pomoc w oznaczeniu powyższych gatunków składam serdeczne podziękowanie Panu
Prof. Jarosławowi BUSZKO.

Paweł DANLOWSKI, Dębnica Kaszubska

352. Microlepidoptera (Depressaridae, Oecophoridae) nowe dla województw:
łódzkiego i dolnośląskiego
Species of Microlepidoptera (Depressaridae, Oecophoridae) new to the districts of Łódź
and Lower Silesia

KEY WORDS: Lepidoptera, Depressaridae, Oecophoridae, faunistics, Łódź district, Lower Silesia, Poland.

Występowanie Depressaridae i Oecophoridae w województwie łódzkim i dolnośląskim jest
słabo poznane. W województwie łódzkim wykazano dotychczas tylko 32 gatunki w tym 13 do
1960 r., natomiast na Dolnym Śląsku 78 gatunków w tym tylko dwa po 1960 r. (BUSZKO,
NOWACKI 2000: The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. P. T. Ent. Poznań,
Toruń. 178 ss.)

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu wiedzy o rozmieszczeniu trzech gatunków
w środkowej i południowo zachodniej Polsce.

Agonopterix multiplicella (ERSCHOFF, 1877)
– województwo łódzkie: Wieluń (CB27 ), 30 VIII 2002 – 1 ex. zwabiony do światła w ogro-

dzie, leg. et coll. I. SZELĄG.
Gatunek o rozmieszczeniu palearktycznym. W Polsce znany z Torunia, Pojezierza Mazur-

skiego i Wyżyny Sandomierskiej. Gąsienica żeruje na Artemisia vulgaris L. (PAŁKA 1992:
Wiad. Entomol., 11: 63-64). Pojaw motyla: sierpień–maj.

* Druk pracy sfinansowany przez autora.
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Depressaria emeritella STAINTON, 1849
– województwo łódzkie: Wieluń (CB27), 21 XI 2002 – 1 ex., 13 IV 2002 – 1ex., osobniki

zwabione do światła w ogrodzie warzywnym, leg. et coll. I. SZELĄG.
– województwo dolnośląskie: rez. „Jodłowice” (XS28), 14 X 1996 – 1ex. (&) zwabiony do

światła w lesie mieszanym, leg. et coll. A. MALKIEWICZ; Sudety, rez. „Wąwóz Lipa”
(WS74), 22 IV 1999 – 1 ex. (%) zwabiony do światła na skraju kwaśnej dąbrowy z frag-
mentami muraw kserotermicznych, leg. et coll. A. MALKIEWICZ; Mokra ad Mrozów
(XS27), 9 V 2001 – 1ex. (&) złowiony przy lampie w kwaśnej dąbrowie, leg. et coll. A.
MALKIEWICZ.
Rozmieszczenie D. emeritella jest wciąż słabo poznane. Gatunek ten znany jest tylko z kil-

ku stanowisk: Giżycko, Puszcza Borecka i rezerwat „Las Piwnicki” (BUSZKO 1992: Wiad.
Entomol., 2: 89-94). Podany także z województwa lubelskiego. Jego zasięg obejmuje środko-
wą, zachodnią i częściowo północną Europę (PALM 1989: Nordeuropas Prydvinger (Lepi-
doptera: Oecophoridae). Danmarks Dyreliv Bind 4. Fauna Boger, Kobenhavn. 247 ss.). Gą-
sienica żeruje na pospolitej roślinie Tanacetum vulgare L. Motyl lata o zmierzchu i w nocy od
września do maja.

Borkhausenia minutella (LINNAEUS, 1758)
– województwo łódzkie: Wieluń (CB27), 12 V 2002 – 1 ex. zwabiony do światła w ogrodzie,

leg. et coll. I SZELĄG.
– województwo dolnośląskie: Wrocław-Zalesie (XS46), 25 V 1999 – 1 ex. zwabiony do świa-

tła, leg. et coll. A MALKIEWICZ.
Gatunek wykazany wcześniej z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego

i kujawsko-pomorskiego. Nie został do tej pory stwierdzony w województwie łódzkim, nato-
miast dane z Dolnego Śląska pochodzą z pierwszej połowy XX wieku (GROSCHKE: 1939:
Mitt. Munch. ent. Ges., Munchen, 29: 643-734). Dane z pozostałego obszaru kraju nie zo-
stały potwierdzone. Jego zasięg obejmuje całą Europę (PALM 1989: ibid.). Gąsienica żeruje
w resztkach roślinnych i pod korą obumarłych drzew. Motyl lata w okresie od maja do lipca.

Poprawność oznaczeń zweryfikował dr Adam MALKIEWICZ z Instytutu Zoologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Izabela SZELĄG, Wieluń

353. Nowe stanowiska muchówek mrokawkowatych – Nycteribiidae
(Diptera: Pupipara) w Puszczy Kozienickiej
New localities of bat flies – Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) in Puszcza Kozienicka
Forest

KEY WORDS: Diptera, Nycteribiidae, Nycteribia kolenatii, Basilia nana, faunistics, Puszcza Kozienicka
Forest, C Poland.

Rodzina Nycteribiidae obejmuje niewielkie, bezskrzydłe, poczwarkorodne muchówki pa-
sożytujące na nietoperzach.

W trakcie badań nad składem gatunkowym oraz wybiórczością miejsc żerowania nietope-
rzy prowadzonych na terenie Puszczy Kozienickiej w latach 1991–1996 stwierdzono wystę-
powanie dwóch gatunków muchówek mrokawkowatych omówionych poniżej.
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Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR et MOSCONA, 1954
– EC30 Zagożdżon (woj. mazowieckie, pow. kozienicki), oddział 65, staw, 26 VII 1994; na
% Myotis daubentonii (KUHL): 3&& (leg. K. SACHANOWICZ, det. A. NOWOSAD).
Najczęściej stwierdzany i najliczniejszy przedstawiciel mrokawkowatych w naszym kraju.

Wykazany dotychczas na 34 stanowiskach w różnych częściach Polski, z 6 gatunków nietope-
rzy. Głównym żywicielem dla tej muchówki jest nocek rudy (M. daubentonii), na którym pa-
sożytuje z reguły w większej liczbie.

Basilia nana THEODOR et MOSCONA, 1954
– EC30 Zagożdżon (woj. mazowieckie, pow. kozienicki), oddział 65, staw, 26 VII 1994; na
& M. bechsteinii (KUHL): 1%, 1& (leg. K. SACHANOWICZ, det. A. NOWOSAD) oraz – na
& M. nattereri (KUHL): 1& (leg. K. SACHANOWICZ, det. A. NOWOSAD).

– EC31 Kozienice (woj. mazowieckie, pow. kozienicki), oddział 160, staw, 25 VII 1994; na
& M. bechsteinii: 1%, 1& (leg. K. SACHANOWICZ, det. A. NOWOSAD).
Gatunek nieliczny i rzadki. Znany dotychczas zaledwie z 5 stanowisk. Wyżej wymienione

nowe stanowiska są najdalej na północny-wschód wysuniętymi miejscami występowania tej
muchówki w naszym kraju. Pasożytuje głównie na nocku Bechsteina (M. bechsteinii) lecz
stwierdzany także często na nocku Natterera (M. nattereri) oraz sporadycznie na innych ga-
tunkach nietoperzy. Warto dodać, że nocek Bechsteina w Polsce występuje rzadko i stwier-
dzany jest jedynie w południowej części kraju a większość obserwacji pochodzi z zimy. Sta-
nowiska tego nietoperza w Puszczy Kozienickiej wyznaczają obecnie, jego północno-
wschodnią granicę zasięgu w Europie.

Chiropterofauna Puszczy Kozienickiej jest bardzo bogata. Z 18 gatunków nietoperzy
spotykanych w niżowej części kraju, aż 16 obserwowano w Puszczy, przy czym 14 rozmnaża-
ło się na tym terenie. Cechą charakterystyczną Puszczy Kozienickiej jest liczne występowa-
nie nocka Bechsteina, borowiaczka i nocka Brandta (na dwóch ostatnich gatunkach nietope-
rzy dotychczas nie stwierdzono w Polsce pasożytniczych muchówek).

Andrzej NOWOSAD, Poznań
Konrad SACHANOWICZ, Gdańsk
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XVIII Sympozjum Sekcji Owadów Kopalnych PTEnt.
Kraków, 21 lutego 2003 r.

Tegoroczne, osiemnaste z kolei spotkanie Sekcji Owadów Kopalnych odbyło się, jak zwy-
kle w ostatnich latach, w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt
PAN w Krakowie. Wieloletnia działalność Sekcji zawsze miała charakter otwarty, czyli po-
mimo patronatu PTEnt., przynależność organizacyjna nigdy nie była warunkiem uczestnic-
twa w jej pracach. Na corocznych zebraniach spotykają się więc pod egidą Sekcji miłośnicy
owadów kopalnych z całej Polski, zarówno amatorzy, jak i zawodowo związani z entomolo-
gią. W sympozjum wzięło udział 28 osób, m.in. ze Śląska, Warszawy, Łodzi i Gdańska (oraz,
oczywiście, z Krakowa). Omawiane spotkanie jako temat wiodący miało „Znaczenie kolek-
cji prywatnych dla popularyzacji i rozwoju badań owadów kopalnych” i w dużej części po-
święcone było niezwykle cennej kolekcji bursztynu i inkluzji, ofiarowanej Muzeum Przyrod-
niczemu w Krakowie przez Pana Jacka SERAFINA. Naukowe opracowanie tej kolekcji dopie-
ro się rozpoczęło, stąd na pewno jeszcze nie raz w nadchodzących latach darowizna ta bę-
dzie omawiana, nie tylko na zebraniach Sekcji.

Obrady otworzył Przewodniczący Sekcji, doc. dr hab. Wiesław KRZEMIŃSKI omówieniem
spraw bieżących, a następnie sesję referatową rozpoczął prof. Jan KOTEJA z Akademii Rol-
niczej w Krakowie. Jego wystąpienie pt.
– „Znaczenie prywatnych kolekcji w badaniu czerwców kopalnych”
przedstawiało wiodącą rolę, jaką w badaniu tej grupy zwierząt mają kolekcje zgromadzone
przez osoby prywatne, w porównaniu ze zbiorami zgromadzonymi przez największe instytu-
cje naukowe. Następne dwa referaty poświęcone były materiałom ze wspomnianej wyżej da-
rowizny. Niektóre pluskwiaki omówił Jacek SZWEDO z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w
Warszawie w referacie
– „Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) z kolekcji Jacka SERAFINA”,
a następnie Daniel KUBISZ z Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie przedstawił
prezentację pt.
– „Chrząszcze (Coleoptera) w kolekcji Jacka SERAFINA – wstępna inwentaryzacja”.

W drugiej części obrad omawiano także inne problemy paleoentomologii, nawiązując
jednak w treści referatów do wiodącego tematu sympozjum. Prof. Jerzy PAWŁOWSKI z Kra-
kowa podał
– „Informacje o kolekcjach inkluzji bursztynowych w dziełach o. Gabriela RZĄCZYŃSKIEGO

z lat 1721–1736”,
przedstawiając dzieje XVIII-wiecznych kolekcji i prywatnych muzeów, znajdujących się ów-
cześnie w Gdańsku. Doc. dr hab. Wiesław KRZEMIŃSKI omówił
– „Znaczenie materiałów kopalnych dla poznania filogenezy i ewolucji muchówek”,
podkreślając fakt, że bez uwzględnienia tych materiałów nie jest możliwe utworzenie wiary-
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godnego drzewa rodowego żadnej grupy zwierząt. Ostatnim wystąpieniem tegorocznego
sympozjum był referat Radomira JASKUŁY, Michała GRABOWSKIEGO i Krzysztofa PABISA

z Uniwersytetu Łódzkiego pt.
– „Badania skamieniałości kluczem do poznania obecnej różnorodności owadów na przy-
kładzie Mantophasmatodea”.
Niedawno odkryty w bursztynie nowy rząd owadów był w tym referacie podstawą dla rozwa-
żań na temat m.in. przydatności metod biologii molekularnej w badaniach paleoentomolo-
gicznych.

Po zakończeniu obrad ich uczestnicy wzięli udział w otwarciu urządzonej w Muzeum
Przyrodniczym wystawy autorstwa Krystyny NYKIEL „Bursztyn w nauce i kolekcjonerstwie”,
której podstawą stała się wspomniana kolekcja Jacka SERAFINA. Z tego liczącego ponad
1300 egzemplarzy zbioru wybrano pewną część eksponatów, zarówno inkluzji, jak i natural-
nych form bursztynu oraz wyrobów, uzupełniając wystawę zdjęciami i eksponatami z Mu-
zeum. Ekspozycja zajmuje dwie sale na pierwszym piętrze muzeum i jest pomyślana jako
wystawa stała, udostępniająca najpiękniejszą część kolekcji szerokiej publiczności.

Jak co roku, sympozjum stało się też okazją do wielu nieoficjalnych spotkań i dyskusji
między uczestnikami, z których część pozostała w Krakowie jeszcze na dzień następny, aby
już w spokojniejszej atmosferze przeglądnąć najnowszą literaturę i zapoznać się ze zbiorami
Muzeum Przyrodniczego. Ustalono też, że następne sympozjum Sekcji odbędzie się pod ko-
niec tego roku w Warszawie.

Daniel KUBISZ, Muz. Przyr. ISiEZ PAN, Kraków

22. Zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojęzycznych
(22. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen),

Dessau (Niemcy), 14–16 marca 2003 r.

W 22. zjeździe GdO, który odbył się w Dessau (Sachsen-Anhalt), wzięło udział ponad 100
osób z 8 krajów: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Polski, Słowacji i Węgier. Te-
matami przewodnimi obrad były: wpływ zmian klimatu na odonatofaunę i ochrona ważek.
Wygłoszono 24 referaty, przedstawiono 7 posterów. Streszczenia wystąpień opublikowano
w specjalnym zeszycie poświęconego ważkom, czasopisma „Pedemontanum”.

Obrady stały na bardzo wysokim poziomie. W odniesieniu do zjawisk klimatycznych, ana-
lizowano zmiany faun ważek w Europie Środkowej i różnych regionach Niemiec (m.in.
J. OTT, H. DONATH) oraz wpływ klimatu na zasięg i status wybranych gatunków południo-
wych (O. BRAUNER, M. LOHR). Najciekawiej wypadł jednak H. -J. CLAUSNITZER w roli „ad-
vocatus diaboli”. Na przykładzie Ceriagrion tenellum (DE VILL.) i Orthetrum coerulescens
(FONSC.) pokazał on, że w skali lokalnej nawet znaczny wzrost liczby stanowisk gatunków
południowych, czy ich większe i trwalsze populacje, wcale nie muszą wynikać ze zmian kli-
matu. Wystarczy zmiana użytkowania terenu, owocująca inną niż dotąd podażą siedlisk. Nie
podważa to dotychczasowych ustaleń o mechanizmach zmian odonatofauny w skali makro,
jednak uczula, by nie ułatwiać sobie nadmiernie życia i przed przywołaniem jedynie słuszne-
go wyjaśnienia „ocieplenie klimatu” (ostatnio często spotykana tendencja...), przeprowadzić
solidną analizę historyczną i ekologiczną.

W ramach drugiego nurtu obrad, prezentowano waloryzacje różnych obszarów i dane
o gatunkach zagrożonych: Nehalennia speciosa (CHARP.) – J. KUHN, Cercion lindenii (SÉL.)
– M. RICHTER, W. XYLANDER, Coenagrion mercuriale (CHARP.) i C. ornatum (SÉL.) – C. SER-
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FLING, W. ZIMMERMANN. Interesujące były też analizy: 200-letnich zmian fauny doliny Renu
pod wpływem człowieka (F.-J. SCHIEL), wpływu katastrofalnych powodzi na ważki dolin
rzecznych i tempo regeneracji ich zgrupowań (W. ZIMMERMANN), występowania i statusu
na Słowacji gatunków, uwzględnionych w załącznikach konwencji międzynarodowych
(E. BULÁNKOVÁ). Niezamierzenie humorystyczny wydźwięk miał dla mnie (i nie tylko, jak
się potem okazało), skądinąd bardzo dobry merytorycznie, referat M. LOHRA o ważkach do-
liny francuskiej rzeki Alier – reklamowanej jako ostatnia w Europie Środkowej [!] naturalna
dolina rzeczna. Cóż, Europa Środkowa niejedno ma imię...

Z pozostałych wystąpień, szczególnie interesujące były referaty: A. MARTENSA – o ważkach
pustyń Namibii, B. KUNZA i J. JÖDICKE – o iberyjsko-magrebskim endemicie Onychogomphus
costae SÉL., R. MAUERSBERGERA – o podłożu preferencji środowiskowych Anax parthenope
(SÉL.), K. G. LEIPELTA – o dryfie larw ważek z rodzaju Cordulegaster, T. FLIEDNER – o rozwo-
ju osobniczym Sympetrum pedemontanum (ALL.). Nieoczekiwanie frapujące było wystąpienie
R. JÖDICKE o problemach nomenklatorycznych związanych z Cordulia aenea (L.).

Po głównej części obrad, odbyły się warsztaty „Ryby, rybactwo i ochrona ważek”. Mode-
ratorzy zaprezentowali podstawowe dane o koegzystencji ryb i larw ważek w aspekcie ekolo-
gicznym i ewolucyjnym. Przedstawiono też materiały, ilustrujące różne aspekty wpływu go-
spodarki rybackiej i użytkowania wędkarskiego wód na zgrupowania ważek. Obok wymiaru
poznawczego, sprawa ma duże znaczenie praktyczne: z jednej strony stawy rybne stały się w
niektórych regionach najważniejszym siedliskiem ważek, z drugiej – rybacy i zwłaszcza węd-
karze przyczyniają się do degradacji wielu cennych stanowisk, np. niszcząc roślinność czy in-
tensywnie zarybiając zbiorniki. Niezbędny jest więc kompromis, uwzględniający interesy
użytkowników wód i potrzeby ochrony ważek. Podczas dyskusji okazało się, że postępowanie
wędkarzy w myśl zasady „prawo (ochrony środowiska) sobie, życie sobie” nie jest cechą czy-
sto polską i ma się nieźle także nad Łabą i Renem.

Dessau to miasto Kurta Weila i Hugo Junkersa. Nie było niestety czasu, by pójść na
„Operę za trzy grosze”. Odwiedziliśmy za to zakłady Junkersa (obecnie muzeum lotnictwa),
gdzie odbył się wieczór towarzyski. Wieczerza pod skrzydłami słynnego Ju-52, zakończona
projekcją slajdów z wypraw na ważki Afryki Południowej i Australii, pozostawiła niezawarte
wrażenia.

Konferencję perfekcyjnie zorganizował dr Joachim MÜLLER i jego współpracownicy
z Fachgruppe Faunistik und Ökologie Straßfurt, za co należą im się serdeczne gratulacje.

Paweł BUCZYŃSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin

Pierwsze Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Entomologów Sądowych,
Frankfurt nad Menem, 2–5 kwietnia 2003 r.

Pierwsze Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Entomologów Sądowych (EAFE) od-
było się w dniach 2–5 kwietnia 2003 roku we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) i zorganizo-
wane zostało przez Instytut Medycyny Sądowej Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Go-
ethego. W spotkaniu tym uczestniczyło 73 entomologów, lekarzy – patologów i policjantów,
reprezentujących Anglię, Irlandię Północną, Portugalię, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Au-
strię, Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę, Czechy, Danię, Estonię i Łotwę. Dodatkowo, zjazd
ten uświetnili koledzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.
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Obrady rozpoczęły się we czwartek, 3 kwietnia, o godzinie 900. Wtedy też uroczystego
otwarcia Zjazdu dokonali: prof. dr Hansjürgen BRATZKE, dyrektor Instytutu Medycyny Są-
dowej oraz dr Martin HALL z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, prezes EAFE.

Następnie rozpoczęła się prezentacja odczytów. W czasie dwóch dni obrad usłyszeliśmy
aż 29 referatów o bardzo różnorodnej tematyce. Pierwszego dnia dominowały prace o cha-
rakterze doświadczalnym. Przedstawiono wyniki badań nad sezonową aktywnością, prefe-
rencjami siedliskowymi i wpływem bodźców chemicznych na muchówki nekrofagiczne,
zwłaszcza należące do rodziny Calliphoridae. Zaprezentowano zdolność larw muchówek do
kumulowania w swych tkankach metali ciężkich, co jest pomocne w odtwarzaniu okoliczno-
ści śmierci w wyniku postrzału z broni palnej, a także możliwości gromadzenia przez nie
środków odurzających, leków uspokajających itp. Dodatkowo ukazano ujednolicone metody
pozyskiwania, przechowywania i konserwacji materiału entomologicznego oraz sposób wy-
konania i wykorzystania komputerowej bazy danych o owadach ważnych przy odtwarzaniu
daty zgonu.

W piątek, tj 4 kwietnia wysłuchaliśmy prelekcji o entomofaunie zwłok ekshumowanych,
ciał pozostających w domach, wpływie temperatury wytworzonej przez żerujące na zwłokach
larwy na czas ich rozwoju, przypadkach myjaz u zwierząt hodowlanych oraz u ludzi star-
szych, których przyczyną było zaniedbanie. Bardzo ciekawe były także odczyty o wpływie se-
zonu, głębokości i rodzaju podłoża na sukcesję zwierząt na zwłokach zanurzonych w morzu
oraz o rozwoju entomologii sądowej jako nauki w Szwajcarii, Irlandii Północnej i Hiszpanii.
Jednakże zdecydowaną część obrad w tym dniu zajęła genetyka. Mówiono o wykorzystaniu
metody PCR w identyfikacji nekrofagicznych Diptera i Coleoptera oraz o możliwości wykry-
cia ludzkiego DNA w przewodzie pokarmowym padlinożernych larw.

Ponadto zorganizowana była sesja posterowa. Przez cały czas trwania obrad plakaty wi-
siały w holu Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chirurgii, gdzie odbywał się zjazd. Dodatkowo,
drugiego dnia tematyka posterów została przedstawiona wszystkim zebranym w pokazie
multimedialnym. Plakatów było dziewięć i obejmowały różnorodną oraz bardzo ciekawą
problematykę. Były opisy przypadków, w których przy określaniu daty zgonu wykorzystywa-
no metody entomologiczne, wyniki badań nad wpływem środków chemicznych i temperatury
na długość rozwoju larw muchówek, opisy gatunków pasożytniczych błonkówek jako indyka-
torów zaawansowanego rozkładu zwłok, oraz skład gatunkowy i rozmieszczenie Calliphori-
dae w Alpach.

Wszystkim wystąpieniom oraz sesji plakatowej towarzyszyła rzeczowa dyskusja i zaintere-
sowanie. Oczywiście, rozmowy na temat wykorzystywania owadów w określaniu daty zgonu
nie miały praktycznie końca. Dyskutowaliśmy w kuluarach, podczas lunchu, w hotelu „Ibis”,
gdzie mieszkaliśmy, na spacerach itd.

Organizatorzy, a przede wszystkim Jens AMENDT, dbali o to, aby wszyscy byli zadowole-
ni. Każdy z nas dostał materiały sympozjalne, mapy miasta i terenów uniwersyteckich oraz
miał możliwość uczestniczenia w uroczystej kolacji i wycieczkach. Już pierwszego dnia, tuż
po spotkaniu powitalnym, pojechaliśmy na wieczorne zwiedzanie Frankfurtu. Po najładniej-
szych ulicach miasta obwoził nas historyczny tramwaj. Jest on zwany „Apple Wine Express”,
bowiem na jego „pokładzie” napić się można jabłkowego wina lub soku, które są od wieków
produkowane we Frankfurcie według niezmiennej receptury. Z okien tramwaju podziwiali-
śmy pięknie oświetlone drapacze chmur, a przewodnicy opowiadali nam, kto je zaprojekto-
wał i co się w nich mieści. W sobotę, z kolei wybraliśmy się na wycieczkę, w czasie której za-
poznaliśmy się z kryminalną przeszłością miasta. Zobaczyliśmy m.in. kościół św. Pawła, bu-
dynki, w których mieścił się sąd i więzienie oraz posłuchaliśmy o najbardziej spektakular-
nych i czasami niesamowitych zbrodniach, dokonanych w ciągu ostatnich 500 lat.
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Wszyscy braliśmy też udział w uroczystej kolacji, która odbyła się w restauracji mieszczą-
cej się na obrzeżach miasta. Z okien restauracji widzieliśmy przepięknie iluminowany, leżą-
cy w dole Frankfurt, a jedliśmy lokalne specjalności (np. czereśniowo-jabłkowy strudel, szyn-
kę pieczoną w chlebie, wędliny).

 Spotkanie to było niezwykłą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszą tematyką en-
tomologiczną, wymiany poglądów i nawiązania cennych kontaktów. Zjazdowi towarzyszyła
przyjazna atmosfera, a szczególną uwagą i życzliwością otoczeni byli naukowcy, w których
krajach entomologia sądowa dopiero się rozwija.

Następne spotkanie odbędzie się za rok w Londynie.

Elżbieta KACZOROWSKA, Kat. Zool. Bezkręg. UG, Gdynia

XXII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Jastrzębia Góra 23–25 maja 2003 r.

XXII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego odbył się
w dniach 23–25 maja 2003 roku w Jastrzębiej Górze, na Półwyspie Helskim. Tym razem
miejscem obrad i bazą noclegową był ośrodek wypoczynkowy „Damian”, w którym diptero-
lodzy spotkali się z niezwykle miłym przyjęciem.

W spotkaniu brało udział 26 osób reprezentujących Toruń, Gdańsk, Łódź, Lublin, Kra-
ków, Warszawę, Wrocław, Ojców, Konin, Poznań i Brno. Po raz pierwszy w Zjeździe uczest-
niczyły: Andrea TÓTHOVÁ z Brna, Katarzyna KUNDERAK z Wrocławia oraz Marta GWIZ-
DALSKA i Patrycja DOMINIAK z Gdańska. Ponadto profesorowi Przemysławowi TROJANOWI,
doktorowi hab. Tadeuszowi ZATWARNICKIEMU oraz doktorowi Waldemarowi MIKOŁAJCZY-
KOWI towarzyszyły żony, również zainteresowane muchami.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 23 maja, o godzinie 1730, kiedy to przewodniczący Sek-
cji dr Wojciech GIŁKA powitał zebranych. Na początku nastąpiły wybory przewodniczącego.
Były dwie kandydatury. Gdy dr Anna KLASA nie zgodziła się być przewodniczącą (odmowa
uzasadniona), dr Wojciech GIŁKA został wybrany przez aklamację. Sekretarzem Sekcji oraz
osobą odpowiedzialną od tej pory za tworzenie „Dipterona” została dr Elżbieta KACZO-
ROWSKA. Następnie zaczęła się część referatowa, prowadzona w tym dniu przez dr. MIKO-
ŁAJCZYKA. I tak wyniki swoich badań przedstawili:
1. Ewa DURSKA (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) – Xenotriphleba dentistylata

BUCK – nowy dla Polski gatunek i rodzaj zadrowatych (Diptera: Phoridae) siedlisk zasolo-
nych Zatoki Gdańskiej.

2. Maria GROCHOWSKA (Zakład Zoologii, Instytutu Biologii UMCS, Lublin) – Cleigastra
apicalis (MEIGEN, 1926) (Diptera: Scatophagidae) – drapieżca czy saprofag?

3. Elżbieta KACZOROWSKA (Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytetu Gdańskiego)
– Muchówki (Diptera) plaż i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej – porównanie.

4. Elżbieta KACZOROWSKA (Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytetu Gdańskiego)
– Śmietkowate (Diptera: Anthomyiidae) plaż i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej.

5. Anna KLASA 1, Bogusław SOSZYŃSKI 2 (1 Ojcowski Park Narodowy; 2 Terenowy Ośrodek
Edukacji i Kultury Ekologicznej, Łódź) – Nasionnicowate (Diptera: Tephritidae) Pobrzeża
Bałtyku – stan poznania.
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6. Iwona KRYSIAK (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkie-
go) – Pionowe zróżnicowanie Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae) w po-
tokach Pienińskiego Parku Narodowego.
Po kolacji zebrani obejrzeli pokaz slajdów przygotowany przez Andrzeja PALACZYKA,

a następnie rozpoczęły się tzw. „rozmowy kuluarowe”, podczas których gratulowano soleni-
zantce pani Iwonie KRYSIAK i panu Wiesławowi KRZEMIŃSKIEMU, który został mianowany
na stopień profesora.

W sobotę, obrady zaczęły się o godzinie 900, a przewodniczył pan prof. dr hab. Wiesław
KRZEMIŃSKI. W tym dniu referaty wygłosili:
1. Zofia MICHALSKA (Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,

Poznań) – Miniarki (Diptera: Agromyzidae) roślin złożonych (Asteraceae) Polski niżowej.
2. Maria MYSSURA (Konin) – Agromyzidae (Diptera) rezerwatów Puszczy Bieniszewskiej

koło Konina.
3. Agnieszka SOSZYŃSKA (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu

Łódzkiego) – Wpływ czynników atmosferycznych na supraniwalną aktywność muchówek
(Diptera) w Polsce centralnej.

4. Bogusław SOSZYŃSKI (Terenowy Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej, Łódź) – Syr-
phidae (Diptera) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – aktualny stan badań.

5. Krzysztof SZPILA (Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Zakład Ekologii Zwierząt,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń) – Zachowanie larwipozycyjne krajowych ga-
tunków z podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

6. Andrea TÓTHOVÁ 1, Mirosla BARTÁK 2, Jan KNOZ 3 (1 Masaryk University, Faculty of
Science, Department of Zoology and Ecology, Brno; 2 Czech University of Agriculture,
Faculty of Agronomy, Department of Zoology and Fishery, Praha; 3 Masaryk University,
Faculty of Science, Department of Comparative Physiology of Animals and General Zoo-
logy, Brno, Czech Republic) – New-recorded biting midges from NW Bohemia with com-
ments to the checklist of Diptera of the Czech and Slovak Republic.

7. Tadeusz ZATWARNICKI (Katedra Zoologii i Ekologii, Akademii Rolniczej, Wrocław, Mu-
zeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) – Pozycja systematyczna Asmeringa lindsleyi
(Diptera: Ephydridae).

8. Andrzej PALACZYK (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków) – Muchówki
(Diptera) z Babiej Góry.

9. Andrzej PALACZYK 1, Bogusław SOSZYŃSKI 2 (1 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
PAN, Kraków, 2 Terenowy Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej, Łódź) – Gatunki mu-
chówek (Diptera) z „czerwonej listy”.
Streszczenia wszystkich referatów (w tym sześciu zgłoszonych, lecz z powodu nieobecno-

ści ich autorów nie wygłoszonych) umieszczone zostały w „Dipteronie” nr 19, który został
rozdany dipterologom już w pierwszym dniu Zjazdu, tuż przed obradami.

W sobotę, po wysłuchaniu prelekcji i zjedzeniu obiadu uczestnicy sympozjum udali się na
spacer do Rozewia. Wędrówka, której przewodnikiem był wybitny znawca terenów nadmor-
skich pan Bogusław SOSZYŃSKI, wiodła plażą, wzdłuż klifu oraz malowniczym Lisim Jarem.
Wieczorem z kolei odbył się bankiet, którego hasłem było „powitanie na liście fauny Polski
siedmiotysięcznego gatunku muchówki”. W czasie tego wielogodzinnego spotkania ustalo-
no, że kolejny Zjazd odbędzie się w miejscowości Złoty Potok koło Częstochowy, a organi-
zacji podjął się Andrzej PALACZYK.

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 po-
winna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować liczbami
arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin należy
zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim..  W wykazie  piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pra-
cy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów,
z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego ty-
tułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czaso-
pismami), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:

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

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

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

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

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

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