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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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Badister collaris MOTSCHULSKY, 1845 – nowy dla fauny Polski
gatunek z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae)

Badister collaris MOTSCHULSKY, 1845 – the species of ground beetles new
to the Polish fauna (Coleoptera: Carabidae)

OLEG ALEKSANDROWICZ

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Kortowo, Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
oleg.aleksandrowicz@uwm.edu.pl

ABSTRACT: Badister collaris MOTSCHULSKY,1845 is recorded from Northern (Baltic coast,
Słowiński National Park) and North-Eastern (Mazurian Lakeland) Poland. This is the first
record of the species in Poland.

KEYWORDS: Coleoptera, Carabidae, Badister collaris, new record, N and NE Poland.

Podrodzaj Baudia RAGUSA, 1884 należy do rodzaju Badister CLAIRVILLE,
1806, plemienia Licinini BONELLI, 1810, rodziny Carabidae. W Palearktyce
obejmuje on 7–9 gatunków (KOMAROW 1991), z których w Polsce stwierdzo-
no dotychczas dwa (BURAKOWSKI i in. 1974).

Gatunki podrodzaju Baudia są higrofilne i spotyka się je razem, w tych
samych siedliskach: na mulistych, bagiennych brzegach, torfowiskach niskich
i przejściowych oraz na mokradłach. W lipcu lecą do światła, szczególnie do-
brze do UV. Zimują imagines.

Podczas badań terenowych, prowadzonych w latach 1997–2000, na Po-
brzeżu Bałtyku oraz Pojezierzu Mazurskim, stwierdzono występowanie Ba-
dister collaris MOTSCHULSKY, 1845 [=Badister anomalus (PERRIS, 1866)],
gatunku dotychczas w Polsce nie wykazanego. Gatunek ten stwierdzono na
następujących stanowiskach:
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– Słowiński Park Narodowy (UTM: XA25), 7 VII 1997, 2%%, 3&&, przy ka-
łużach, w napływkach i pod kawałkami drewna;

– Stare Jabłonki (UTM: DE35), bagienny brzeg jeziorka, 18 V 1999, 1%.
Na obu stanowiskach Badister collaris łowiono wraz z pojedynczymi oka-

zami Badister dilatatus CHAUDOIR, 1837 oraz Badister peltatus (PANZER,
1796).

Dla umożliwienia odróżnienia B. collaris od gatunków podobnych opra-
cowano klucz do oznaczania gatunków, na podstawie prac KOMAROVa
(1991) i HURKI (1996).

Klucz do oznaczania podrodzajów

  1. Wewnętrzna krawędź prawej szczęki bez wycięcia, lewa szczęka z głębo-
kim wycięciem, wierzch ciała jednobarwny, od ciemnobrązowego do bru-
natnoczarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baudia RAGUSA, 1884

  –. Wewnętrzna krawędź prawej szczęki z głębokim wycięciem, lewa szczęka
bez takiego wycięcia, wierzch ciała dwubarwny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

  2. Przedplecze i pokrywy czerwonożółte, w tylnej części pokryw duża czar-
na plama o różnym kształcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badister s. str.

  –. Przedplecze czarne lub ciemnobrązowe, jego brzegi boczne jasne, żółto-
brunatne, pokrywy od czarnych do ciemnobrązowych, z żółtobrunatną
plamą barkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trimorphus STEPHENS, 1828

Ryc. 1–6. Edeagusy przedstawicieli podrodzaju Baudia (według KOMAROVa 1991, zmienio-
ne). 1, 2 – Badister dilatatus; 3, 4 – Badister peltatus; 5, 6 – Badister collaris. 1, 3, 5
– widok od spodu; 2, 4, 6 – widok z boku.

Fig. 1–6. Aedeaguses of the members of the subgenus Baudia (after KOMAROV 1991, mo-
dified). 1, 2 – Badister dilatatus; 3, 4 – Badister peltatus; 5, 6 – Badister collaris. 1, 3,
5 – ventral view; 2, 4, 6 – lateral view.

1 2
3 4 5 6
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Klucz do oznaczania gatunków podrodzaju Baudia RAGUSA, 1884

  1. Głowa duża, masywna, trochę węższa od przedplecza, razem z żuwaczka-
mi dużo dłuższa od przedplecza. Szczęki wyraźnie zakrzywione na stro-
nie wewnętrznej przed końcem dystalnym. Przedplecze masywne, jego
brzegi boczne zaokrąglone, bez wycięć przy kątach tylnych. Epipleury
pokryw brunatnoczarne. Pokrywy za tarczką z głębokim wgięciem
przy szwie. Mikrorzeźba dysku pokryw poprzeczna, widoczna przy
70-krotnym powiększeniu. Na ogół większy i szerszy od innych: 5,0–6,0
(5,4) mm . . . . . . . . . . . . . . . . Badister (Baudia) dilatatus CHAUDOIR, 1837
Ciało od ciemnobrązowego do brunatnoczarnego, wierzch ciała jednobarwny. Brzegi
boczne przedplecza i szew pokryw brunatnożółte. Pokrywy słabo lśniące, ich podgięte
ku górze brzegi boczne nieco jaśniejsze, brunatne lub rudobrunatne. Narządy gębowe
i odnóża jasne, czułki przed końcem zaciemnione. Skrzydła dobrze wykształcone
(macropterous), przylatuje do światła. Edeagus masywniejszy niż u innych gatunków,
symetryczny, na spodniej stronie przed końcem posiada duży, trójkątny, skierowany do
tyłu ząbek (Ryc. 1, 2, 7).
Rozs iedlenie : Prawie cała Europa, Kaukaz i Transkaukazja (niż), wschodni Kazach-
stan, Syberia (na wschód do Bajkału).

  –. Głowa mniejsza, wyraźnie węższa od przedplecza. Szczęki słabo zakrzy-
wione na stronie wewnętrznej przed końcem dystalnym. Przedplecze
mniejsze i krótsze, z widocznymi kątami tylnymi, jego brzegi boczne sła-
biej zaokrąglone, czasami słabo wycięte. Epipleury pokryw brunatne lub
brunatnożółte. Pokrywy za tarczką najwyżej z lekkim wgięciem przy
szwie. Mikrorzeźba dysku pokryw poprzeczna, bardzo delikatna, ledwie
widoczna przy 70-krotnym powiększeniu. Mniejsze i smuklejsze od
B. dilatatus, średnia długość poniżej 5 mm. Pewne oznaczenie gatunków
możliwe tylko w przypadku samców, na podstawie edeagusów . . . . . . . . 2.

  2. Koniec edeagusa od spodu okrągły (Ryc. 3), haczykowaty ząbek osadzo-
ny na samym jego końcu (Ryc. 4, 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badister (Baudia) peltatus (PANZER, 1796).
Przedplecze poprzeczne (stosunek szerokości do długości 1,38–1,56). Tylne kąty zwykle
słabo zaznaczone, brzegi boczne proste, przedplecze zwężające się do tyłu, niekiedy
lekko wgięte. Pokrywy eliptyczne, ich rowki silniej wyżłobione, zagoniki słabo wypukłe.
Mikrorzeźba dysku pokryw bardzo delikatna, poprzeczna, praktycznie niewidoczna przy
70-krotnym powiększeniu. Ubarwienie górnej strony ciała ciemnobrunatne, brzegi
przedplecza, boczne brzegi pokryw, oraz szew jaśniejsze, żółtobrunatne, pokrywy silnie
lśniące. Narządy gębowe, odnóża i czułki żółtobrunatne lub brunatne. Długość ciała
4,3–4,9 mm. Skrzydła dobrze wykształcone (macropterous), przylatuje do światła.
Rozs iedlenie: Europa Północna, Zachodnia, Centralna i Wschodnia (do rzeki Don
na wschodzie).
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Ryc. (Fig.) 7–9. Edeagusy (aedeaguses): 7 – Badister dilatatus, 8 – Badister peltatus; 9 – Ba-
dister collaris. Elektonogram z mikroskopu skaningowego (electronogram
from an electron scanning microscope).

7

8

9
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  –. Koniec edeagusa od spodu z małym wycięciem (Ryc. 5), mały i ostry zą-
bek wyraźnie oddalony od jego końca (Ryc. 6, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badister (Baudia) collaris MOTSCHULSKY, 1845
Kształt przedplecza zmienny (stosunek szerokości do długości 1,14–1,56). Tylne kąty
przedplecza zwykle wyraźne, brzegi boczne przed kątami tylnymi lekko wcięte,
u niektórych osobników wcięcie słabo widoczne. Rowki pokryw słabo wyżłobione,
zagoniki płaskie. Mikrorzeźba dysku pokryw bardzo delikatna, poprzeczna, praktycznie
niewidoczna przy 70-krotnym powiększeniu. Ubarwienie górnej strony ciała od ciemno-
brunatnego do brunatnorudego, często przedplecze jasniejsze od pokryw. Boczne
brzegi przedplecza i pokryw oraz szew jasne – od rudobrunatnych do żółtobrunatnych,
pokrywy silnie lśniące. Narządy gębowe i odnóża jasne, brunatnożółte, czułki przed
końcem zaciemnione. Długość ciała 4,2–5,2 mm. Skrzydła dobrze wykształcone
(macropterous), przylatuje do światła.
Ro z s i e d l e n i e : Europa Zachodnia, Centralna i Południowo-Wschodnia, Afryka
Północna, Syria, Iran, Kaukaz i Transkaukazja (niż), Kazachstan, Azja Środkowa,
Syberia Zachodnia.

SUMMARY

Badister collaris MOTSCHULSKY, 1845 (Coleoptera: Carabidae), the species new to the
Polish fauna was found in Northern (Słowiński National Park, Baltic coast) and North-East-
ern (Stare Jabłonki village, Mazurian Lakeland) Poland. Adults were collected at a swamp
beach. The key to Central-European species of the subgenus Baudia RAGUSA, 1884, includ-
ing all Polish species, is provided.
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Kózkowate (Cerambycidae) budzą duże zainteresowania nie tylko wśród entomolo-
gów – koleopterologów, lecz także wielu amatorów. Dlatego z przyjemnością należy
odnotować ukazanie się książki na temat rewizji rodzaju Anoplophora HOPE, 1839.

W części wstępnej opracowania podano ogólną charakterystykę rodzaju obejmującego
36 gatunków „woodboring beetles” występujących w Azji, w regionach tropikalnych
i subtropikalnych. W następnym rozdziale podsumowano wiadomości na temat zmian
w taksonomii. Ustalono 20 nowych synonimów, np. Melanauster granulipennis BREUNING,
1938 i Anoplophora subberyllina BREUNING, 1964 okazały się nowymi synonimami
Anoplophora beryllina (HOPE). W kolejnych rozdziałach podano metodykę badań, biologię
gatunków, przegląd Anoplophora spp. w aspekcie historycznym. Część systematyczna
obejmuje m.in. opis imago, opis i diagnozę larw, krótką dyskusję dotyczącą rozpoznawania
tych kózek, jak również cech pozwalających odróżnić inne, podobne rodzaje z podrodziny
Lamiinae, od Anoplophora. W kolejnym rozdziale zamieszczono checklist 36 gatunków
z rodzaju Anoplophora, a w następnym – klucz do oznaczania gatunków.

Najobszerniejszą część opracowania stanowi przegląd 36 gatunków według przyjętego
schematu: diagnoza, opis, rozsiedlenie (w powiązaniu z mapą stanowisk), typ, badany
materiał. Opracowanie jest ilustrowane nie tylko kolorowymi fotografiami prezentowanych
gatunków, ale także czarno-białymi zdjęciami i rycinami fragmentów ciała tych owadów,
m.in. labium, labrum, ostatniego sternitu, głowy z boku, pronotum oraz narządów
kopulacyjnych. Przy końcu książki zamieszczono 14 map z rozsiedleniem tych gatunków.

Cytowana literatura zawiera 230 pozycji bibliograficznych.
Książka formatu zbliżonego do A4 jest bardzo starannie opracowana. Zwraca uwagę jej

wysoki poziom edytorski.
To dzieło o dużej wartości poznawczej z pewnością będzie mile przyjęte przez

koleopterologów, a zwłaszcza specjalistów interesujących się Cerambycidae.

Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Kat. Ent. Leśnej AR, Kraków
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Przypadek symetrycznej teratologii czułków u Polyphylla fullo
(LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae)

A case of symmetric terathology of antennae of Polyphylla fullo
(LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae)

ŁUKASZ NOWAK

Sekcja Entomologiczna Koła Naukowego Leśników, AR w Krakowie, al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków

ABSTRACT: An interesting case of symmetric terathology of Polyphylla fullo antennae was
described and illustrated. The author supposes the genetical background of the change.

KEY WORDS: terathology, insect antenna, radioactive gamma isotopes, Polyphylla fullo,
Coleoptera, Scarabaeoidea.

Przypadki wystąpienia różnego rodzaju teratologii u chrząszczy z nadro-
dziny Scarabaeoidea opisywane były już kilkakrotnie. STEBNICKA (1973) po-
daje przyczyny ich częstego występowania. Za jedną z nich uznaje podłoże
dziedziczne (mutacje), następnie przyczyny mechaniczne, fizyczne i che-
miczne o podłożu patologicznym. Na koniec wyróżnia zmiany mechaniczne
niepatologiczne powstałe w trakcie życia imago. BUNALSKI i LUBECKI
(1990) opisali przypadek teratologii przedplecza u Trypocopris vernalis (L.).
IGNATOWICZ (1976) przedstawił zmiany różnych części ciała u jednego osob-
nika Anoplotrupes stercorosus (HARTM.). Dotyczyły one nóg, czułków i po-
kryw skrzydłowych. Precyzyjne podanie źródła wystąpienia deformacji jest
często bardzo trudne, szczególnie w przypadku anomalii wynikających ze
zmian patologicznych i genetycznych.

W miejscowości Łazy (UTM: WA71) koło Koszalina odłowiłem
15 VII 1993 roku samca Polyphylla fullo (L.) u którego stwierdziłem bardzo
silne zniekształcenie czułków. Owad został zebrany wieczorem podczas rój-
ki, na sośnie (Pinus sylvestris L.), do której licznie zlatywały się inne okazy
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tego gatunku (samce i samice). Nie zaobserwowałem różnic w zachowaniu
się opisywanego osobnika w porównaniu z pozostałymi prawidłowo wy-
kształconymi samcami wałkarza lipczyka.

Deformacji w dużym stopniu uległy całe buławki (Ryc. 1). W porównaniu
z prawidłowo wykształconymi (Ryc. 2a) są szersze i bardziej zgięte, a blaszki
silniej odwinięte. Na ich powierzchni występują różne zgrubienia i twory.
Nowymi elementami budowy są widoczne kolce. Znajdują się one wyłącznie
na pierwszym członie buławki (capitulum) obu czułków. Nieznacznie różnią
się między sobą długością i kątem nachylenia w stosunku do blaszki (lamina
antennalis) buławki czułka. Na lewym czułku kolec jest dłuższy, natomiast
na prawym krótszy i nachylony pod ostrzejszym kątem. Warte zaznaczenia
jest występowanie i równomierne rozmieszczenie na ich powierzchni łuse-
czek, jakie naturalnie pokrywają całe blaszki, co również wyraźniej zaznacza
się na lewym kolcu (Ryc. 1). Liczba członów czułków nie uległa zmianie, na-
stąpiły jednak zespolenia płytek antennalnych. W obu czułkach połączona
jest 3 i 4 blaszka w części środkowej i na wielu odcinkach krawędzi dolnych
(Ryc. 2b, 2c). W budowie aparatu kopulacyjnego samca nie stwierdzono od-
chyleń w porównaniu z innymi odłowionymi okazami samców wałkarza lip-
czyka.

Trudno określić, co mogło być przyczyną wystąpienia opisywanych zmian.
Na etapie dotychczasowych badań omawianego osobnika można powie-
dzieć, że najbardziej prawdopodobną przyczyną ich powstania była mutacja
genetyczna. Mogła ona powstać pod wpływem bezpośredniego oddziaływa-
nia na owada (larwę lub poczwarkę) czynnika mutagennego. Dlatego mate-
riał poddany został badaniom pod kątem wykrycia substancji gamma-pro-
mieniotwórczych. Pomiar wykonano na niskotłowym spektrometrze promie-
niowania gamma z detektorem germanowym (HPGe). Nie stwierdzono
obecności podwyższonych koncentracji żadnych izotopów gamma-promie-
niotwórczych.

Podobnie trudna do określenia jest przydatność powstałej cechy dla sa-
mego owada. Brak zmian w zachowaniu się P. fullo podczas rójki wskazywał-
by na niezakłóconą funkcjonalność zniekształconych części ciała.

Bardzo dziękuję dr. J. W. MIETELSKIEMU z Laboratorium Badań Skażeń
Radioaktywnych Środowiska, Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodni-
czańskiego w Krakowie za przeprowadzenie badań dostarczonego chrząsz-
cza pod kątem zawartości substancji gamma-promieniotwórczych. Składam
również serdeczne podziękowania dr. Przemysławowi SZWAŁKO za cenne
rady i wskazówki, które pomogły mi w napisaniu tego artykułu. Opisywany
okaz znajduje się w moim zbiorze.
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Ryc. 1. Teratologiczny lewy czułek samca Polyphylla fullo (L.), widok z góry
Fig. 1. Terathomorphic left antenna of a male of Polyphylla fullo (L.), dorsal view.
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SUMMARY

A male of Polyphylla fullo with an apparent deformation of antennae was collected in
Łazy (Baltic coast, Northern Poland) on the 15 July 1993. The entire antennal clubs are de-
formed (Fig. 1). They are wider and more bent. Each club has swellings and on the first club
segment there is a spine. The spine is evenly covered with scales similar to those covering
the whole antennal club. The club laminae are joined in some places (Fig. 2b, 2c). No
changes were observed in other insect organs. The author supposes that this deformation is
a result of genetic changes which occurred in early developmental stages of the beetle. The
concentration of radioactive gamma isotopes in the specimen was not incresed.

PIŚMIENNICTWO

IGNATOWICZ S. 1976: Anomalie w budowie ciała żuka leśnego, Geotrupes silvaticus PANZ.
Prz. zool., 20 (1): 140-142.

STEBNICKA Z. 1973: Taksonomia a teratologiczne i mechaniczne deformacje osobnicze
u Scarabaeidae laparosticti. Prz. zool., 17 (1): 32-35.

BUNALSKI M., LUBECKI K. 1990: Interesting case of symmetric terathology in Geotrupes
(Trypocopris) vernalis (L.) (Coleoptera, Scarabaeide). Pol. Pismo ent., 59 (4): 821-825.

Ryc. 2. Czułki samca Polyphylla fullo (L.), widok od spodu: a – czułek prawidłowo wykształ-
cony, b – zdeformowany czułek lewy, c – zdeformowany czułek prawy.

Fig. 2. Ventral view of male antennae of Polyphylla fullo (L.): a – normally developed an-
tenna, b – terathomorphic left antenna, c – terathomorphic right antenna.



        Wiad. entomol.                 22 (3):  143-150                    Poznań 2003

Ryjkowce (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae,
Curculionidae) siedlisk kserotermicznych Polski.

II. Szczepanowice koło Miechowa

Weevils (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae)
of the xerothermic habitats of Poland. II. Szczepanowice near Miechów

MIECZYSŁAW MAZUR

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

ABSTRACT: The checklist of 168 weevil species from a xerothermic locality in
Szczepanowice, 30 km N of Kraków is given. There are 30 xerothermic species, and 138 ac-
companying and accidental ones in the material. For each of the xerothermic species its host
plants, habitat preferences and number of localities in the Nida Syncline are presented.

KEY WORDS: Coleoptera, Nemonychidae, Attalabidae, Apionidae, Curculionidae, Poland,
faunistics, xerothermic habitats.

Wstęp

Pierwsza praca z tego cyklu, omawiająca faunę kserotermiczną dwóch
stanowisk koło Buska Zdroju, została opublikowana w 63 tomie Polskiego
Pisma Entomologicznego (MAZUR 1994). Celem niniejszego opracowania
jest prezentacja interesującego pod względem faunistycznym stanowiska
w Szczepanowicach, na którym występuje dobrze wykształcony zestaw cie-
pło- i sucholubnych ryjkowców z kilkoma bardzo rzadkimi w naszym kraju
gatunkami. Przy wyróżnianiu gatunków kserotermicznych zastosowano defi-
nicję podaną wcześniej przez autora (MAZUR 1998, 2001).

Materiał stanowiący podstawę opracowania (168 gatunków) został zebra-
ny przez autora w następujących terminach: V 1988, IV–V 1993, V–IX 1994,
VI 1995, V 1997. Jest on przechowywany w zbiorach Instytutu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.
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Teren badań

Omawiane stanowisko leży w pobliżu przystanku kolejowego Szczepano-
wice, około 6 km na południe od Miechowa. W podziale fizycznogeograficz-
nym Polski według KONDRACKIEGO (1978) znajduje się ono na Wyżynie
Miechowskiej, która jest częścią szeroko ujętej Niecki Nidziańskiej. Zaled-
wie 9 km na południowy zachód od tego miejsca przebiega, wzdłuż rzeki
Dłubni, umowna granica między Wyżyną Miechowską i Wyżyną Krakowsko-
Częstochowską.

Badane stanowisko obejmuje sieć różnej długości i szerokości wąwozów
ulokowanych między drogą kolejową i szosą Kraków – Miechów. Trzy głów-
ne wąwozy biegną z południowego zachodu na północny wschód, natomiast
ich odgałęzienia są ustawione w różnych kierunkach. Teren ten nie był do-
tychczas badany przez przyrodników, dlatego też przedstawiona poniżej
krótka charakterystyka oparta jest wyłącznie na materiałach autora.

Środowiska kserotermiczne Szczepanowic rozwijają się na podłożu lesso-
wym i kredowym, a tutejsze ciepłolubne zbiorowiska roślinne mają zróżnico-
wany skład florystyczny. Można wśród nich wyróżnić dwa główne typy:
1) nieco zubożałe i pozbawione niektórych gatunków przewodnich murawy
kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea oraz 2) zespoły antropogeniczne
rozwijające się na terenach użytkowanych wcześniej rolniczo. Najlepiej roz-
winięte murawy porastają zbocza środkowego wąwozu; tu też występuje nie-
wielki, fragmentarycznie wykształcony płat zarośli krzewiastych z wisienką
stepową – Cerasus fruticosa (PALL.). Natomiast ciepłolubna roślinność ugo-
rowa należąca do klasy Rudero-Secalietea przedstawia różne stadia sukcesji
i formy przejściowe w stosunku do zespołów sąsiednich. Z roślin mających
znaczenie dla kserotermicznych ryjkowców występują tu m.in.: Consolida re-
galis GRAY, Papaver rhoeas L., Reseda lutea L., Helianthemum nummular-
ium (L.) MILL., Sedum maximum (L.) HOFFM.., Genista tinctoria L., Melilo-
tus officinalis (L.) PALL., M. alba MED., Trifolium montanum L., Anthylis vul-
neraria L., Lotus corniculatus L., Onobrychis arenaria (KIT.) DC., Coronilla
varia L., Medicago sativa L., M. falcata L., Cerinthe minor L., Nonea pul-
la (L.) DC., Lithospermum arvense L., Salvia pratensis L., Stachys recta L.,
Carlina acaulis L., Carlina vulgaris L., Cirsium arvense (L.) SCOP. oraz kilka
gatunków z rodzaju Verbascum L. – np. rzadkie w Polsce V. phoeniceum L.

Wyniki

1.  Gatunki  charakterystyczne dla  s iedl isk  kserotermicznych
W wykazie zamieszczonym w tabeli (Tab. I) podano przy poszczególnych

gatunkach dodatkowe informacje uzyskane na badanym stanowisku, tzn.
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Gatunek - Species Roślina żywicielska - Host plant S N

1 2 3 4

Nemonychidae

Nemonyx lepturoides (FABR.) Consolida regalis GRAY U 5

Attelabidae

Homalorhynchites aethiops (BACH) Helianthemum M 4
            nummularium (L.) MILL.

Apionidae

Squamapion elongatum (GERM.) Salvia pratensis L. M 15

Aizobius sedi (GERM.) Sedum maximum (L.) HOFFM. M 5
Exapion corniculatum (GERM.) Genista tinctoria L. M 8
Stenopterapion intermedium (EPP.) Onobrychis arenaria (KIT.) DC M 32

Hemitrichapion reflexum (GYLL.) Onobrychis arenaria (KIT.) DC M 37

Curculionidae

Phyllobius brevis GYLL. Tanacetum vulgare L., U 11
 Artemisia vulgaris L.

Omias rotundatus (FABR.) - U 17

Trachyphloeus alternans GYLL. - U 11
Trachyphloeus inermis BOH. - U 5
Trachyphloeus parallelus SEIDL. - U 8

Trachyphloeus spinimanus GERM. - U 10
Eusomus ovulum GERM. Salvia pratensis L. M,U 44
Foucartia squamulata (HERBST) Salvia pratensis L. M,U 38
Sitona inops GYLL. Medicago sativa L. M 41

Sitona languidus GYLL. Coronilla varia L. M,U 27
Cycloderes pilosulus (HERBST) - U 10
Larinus brevis HERBST Carlina acaulis L. M 12

Pseudocleonus grammicus (PANZ.) Carlina acaulis L. M 7
Tychius aureolus KIESENW. Medicago falcata L., M. sativa L. M 27
Tychius medicaginis BRIS. Medicago falcata L. M,U 36

Tychius schneideri HERBST Anthylis vulneraria L. M,U 12

Tab. I. Ryjkowce kserotermiczne zebrane w Szczepanowicach w latach 1988–1997.
Skróty: M – murawy kserotermiczne, N – liczba stanowisk w Niecce Nidziańskiej
(wraz ze Szczepanowicami), S – środowiska, U – ugory.

Xerothermic weevils collected in Szczepanowice during 1988–1997.
Explanations: M – xerothermic grassland, N – number of localities in the Nida Sync-
line (incl. Szczepanowice), S – habitats, U – fallow lands.
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roślinę żywicielską ryjkowca i jego środowisko. W ostatniej kolumnie wpisa-
no liczbę stanowisk (w tym także nie publikowanych) znanych autorowi z te-
renu Niecki Nidziańskiej. Za rośliny żywicielskie wymienionych ryjkowców
uznano przede wszystkim te gatunki, na których stwierdzono żerowanie po-
staci dorosłych. W przypadku braku takich obserwacji wzięto pod uwagę
częstość występowania danego gatunku ryjkowca na określonych roślinach.

Na stanowisku w Szczepanowicach zebrano 30 (ze 114 występujących
w Polsce) gatunków kserotermicznych. Wśród nich znajdują się ryjkowce
o różnym stopniu przywiązania do siedlisk kserotermicznych, jednak wszyst-
kie zdecydowanie preferują miejsca ciepłe i suche. Ściśle z murawami ksero-
termicznymi związanych jest tu 11 gatunków; w tabeli (Tab. I) zostały one
oznakowane literą „M”. Wyłącznie w ciepłolubnych zbiorowiskach roślinno-
ści ugorowej (U) występuje 14 gatunków, natomiast 5 pozostałych zbierano
w obu wyżej wymienionych typach środowisk. Za gatunki najbardziej cha-
rakterystyczne dla zespołów murawowych należy uznać Homalorhynchites
aethiops i Pseudocleonus grammicus. Natomiast ryjkowcami wyróżniającymi
zbiorowiska ciepłolubnej roślinności antropogenicznej (oczywiście zakłada-
jąc, że murawy do nich nie należą) są przede wszystkim: Nemonyx lepturo-
ides, Ranunculiphilus faeculentus oraz wszystkie wymienione w tabeli (Tab. I)
gatunki z rodzaju Mogulones REITT. Wybór środowiska jest w ich przypadku
wyraźnie skorelowany z preferencjami roślin żywicielskich. Consolida regalis
i Lithospermum arvense są bowiem typowymi antropofitami zadomowionymi
w zespołach roślinności segetalnej, a Cerinthe minor i Nonea pulla występują
najliczniej na terenach suchych pozostawionych po uprawie roli, chociaż cza-
sami wnikają do zespołów murawowych.

Gatunkami godnymi uwagi ze względu na rzadkość występowania w na-
szym kraju są przede wszystkim: Homalorhynchites aethiops, Trachyphloeus
inermis, Pseudocleonus grammicus, Mogulones dimidiatus, M. hungaricus

1 2 3 4

Ceutorhynchus sulcatus Ch. BRIS. - U 5

Ranunculiphilus faeculentus (GYLL.) Consolida regalis GRAY U 10
Mogulones albosignatus GYLL. Lithospermum arvense L. U 14
Mogulones austriacus Ch. BRIS. Nonea pulla (L.) DC U 23

Mogulones dimidiatus FRIV. Nonea pulla (L.) DC U 4
Mogulones hungaricus BRIS. Cerinthe minor L. U 10
Cionus ganglbaueri WINGELM. Verbascum chaixi VILL. M 4

Razem: 30 gatunków   -   Total: 30 species
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i Cionus ganglbaueri. Szczegółowe informacje o ich rozmieszczeniu podaje
MAZUR (2001).

Na dobrze zbadanych stanowiskach w Niecce Nidziańskiej stwierdzono
występowanie od 21 do 37 kserotermicznych gatunków ryjkowców (Tab. II).
Szczepanowice zajmują więc pod tym względem miejsce pośrednie. Podane
tu liczby różnią się od wcześniej publikowanych (MAZUR 1994; MAZUR,
WANAT 1994) ponieważ z listy kserotermicznych ryjkowców usunięto kilka-
naście gatunków. W porównaniu z innymi stanowiskami Niecki Nidziań-
skiej, w skład tutejszej fauny nie wchodzi Ctenochirus leucogrammus
(GERM.) – jeden z najbardziej charakterystycznych elementów stepowych
w naszym kraju. Szczepanowice leżą tuż poza zachodnią granicą jego zasięgu
w Małopolsce.

2 .  Gatunki  towarzyszące i  przypadkowe
Poniższy spis obejmuje 138 gatunków. Spośród nich gwiazdką (*) ozna-

czono ryjkowce, które w siedliskach kserotermicznych Polski zbierane są re-
gularnie i zwykle licznie, ale występują często również w innych środowi-

Tab II. Liczba gatunków kserotermicznych ryjkowców na wybranych stanowiskach w Niecce
Nidziańskiej.
Objaśnienia: L1 – wszystkie gatunki, L2 – gatunki bardzo rzadkie (1–10 stanowisk
w Polsce), L3 – gatunki rzadkie (11–20 stanowisk), rez. – rezerwat.

Number of the xerothermic weevil species in selected localities in the Nida Syncline.
Explanations: L1 – all species, L2 – very rare species (1–10 localities in Poland),
L3 – rare species (11–20 localities), rez. – nature reserve.

Stanowisko - Locality Lokalizacja (UTM) L1 L2 L3
Location (UTM)

Krzyżanowice DA68 21 0 6

rez. Wały DA47 24 1 3

rez. Grabowiec DA79 24 1 3

Szaniec DA79 31 2 3

rez. Biała Góra DA28 31 3 2

Galów DA79 36 0 2

rez. Skowronno DB60 36 1 7

rez. Przęślin DA88 37 4 6

rez. Skorocice DA78 37 3 5

Szczepanowice DA37 30 2 4
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skach. W odniesieniu do sporej grupy ryjkowców nie jest możliwe – ze
względu na brak danych – rozróżnienie gatunków towarzyszących i przypad-
kowych.

Pselaphorhynchites nanus (PAYK.), *Caenorhinus aequatus (L.),*C. ger-
manicus (HERBST), C. pauxillus (GERM.), Deporaus betulae (L.), Byctiscus
populi (L.), Taeniapion urticarium (HERBST), *Acanephodus onopordi (KIR-
BY), Ceratapion gibbirostre (GYLL.), C. penetrans (GERM.), Omphalapion ho-
okeri (KIRBY), Apion frumentarium (L.), *Pseudoperapion brevirostre
(HERBST), Perapion curtirostre (GERM.), *Exapion elongatulum (DESBR.),
*Catapion jaffense (DESBR.), Trichapion simile (KIRBY), Synapion ebeninum
(KIRBY), *Ischnopterapion loti (KIRBY), I. virens (HERBST), *Stenopterapion
meliloti (KIRBY), *S. tenue (KIRBY), Oxystoma cerdo (GERST.), O. craccae (L.),
O. dimidiatum (DESBR.), O. pomonae (FABR.), O. subulatum (KIRBY), *Cy-
anapion columbinum (GERM.), C. gyllenhalii (KIRBY), C. spencii (KIRBY),
*Hemitrichapion pavidum (GERM.), *Holotrichapion aestimatum (FAUST),
H. aethiops (HERBST), *H. ononis (KIRBY), H. pisi (FABR.), *Eutrichapion
viciae (PAYK.), E. vorax HERBST, Pseudoprotapion astragali (PAYK.), *Prota-
pion apricans (HERBST), P. assimile (KIRBY), *P. filirostre (KIRBY),
P. fulvipes (GEOFFR.), *P. ononidis (GYLL.), *Otiorhynchus ligustici (L.),
O. ovatus (L.), O. raucus (FABR.), Phyllobius arborator (HERBST), Ph. argen-
tatus (L.), Ph. maculicornis GERM., Ph. oblongus (L.), Ph. pomaceus GYLL.,
Ph. vespertinus (FABR.), Trachyphloeus aristatus (GYLL.), *T. bifoveolatus
(BECK), Polydrusus cervinus (L.), *P. confluens STEPH., P. corruscus GERM.,
P. impar GOZIS, P. pallidus (GYLL.), P. sericeus (SCHALL.), P. tereticollis
(DEG.), Brachysomus echinatus (BONSD.), *Sitona cylindricollis FAHR., S. hi-
spidulus (FABR.), S. humeralis STEPH., S. lepidus GYLL., *S. lineatus (L.),
*S. macularius (MRSH.), S. ononidis SHARP, S. puncticollis STEPH., S. sulci-
frons (THUNBG.), S. suturalis STEPH., *S. striatellus GYLL., *S. waterhousei
WALT., Tanymecus palliatus (FABR.), Chlorophanus viridis (L.), Larinus tur-
binatus GYLL., Bagous collignensis (HERBST), Dorytomus edoughensis
DESBR., *Pseudostyphlus pillumus (GYLL.), Ellescus scanicus (PAYK.),
*Tychius breviusculus DESBR., *T. crassirostris KIRSCH, T. junceus (REICH),
*T. meliloti STEPH., *T. picirostris (FABR.), *T. quinquepunctatus (L.), *Sibi-
nia pellucens (SCOP.), Anthonomus pedicularius (L.), A. phyllocola
(HERBST), A. pomorum (L.), A. rubi (HERBST), Furcipus rectirostris (L.),
Curculio salicivorus PAYK., *Magdalis ruficornis (L.), Alophus triguttatus
(FABR.), Hypera nigrirostris (FABR.), *H. plantaginis (DEG.), *H. postica
(GYLL.), *H. suspiciosa (HERBST), *H. viciae (GYLL.), Baris artemisiae
(HERBST), Rhinoncus bruchoides (HERBST), Rh. pericarpius (L.), Rh. perpen-
dicularis (REICH), Amalus scortillum (HERBST), Zacladus geranii (PAYK.),
Ceutorhynchus chalibaeus GERM., C. contractus (MRSH.), C. erysimi
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(FABR.), C. floralis (PAYK.), C. gallorhenanus SOL., C. napi GYLL., C. ob-
strictus (MRSH.), C. pallidactylus (MRSH.), C. pulvinatus GYLL., *C. syrites
GERM., Oprohinus suturalis (FABR.), Glocianus distinctus (Ch. BRIS.),
G. punctiger GYLL., Microplontus rugulosus (HERBST), Hadroplontus litura
(FABR.), Mogulones asperifoliarum (GYLL.), Sirocalodes depressicollis
GYLL., *Trichosirocalus barnevillei (GRENIER), *T. troglodytes (FABR.), Ne-
dyus quadrimaculatus (L.), Stenocarus ruficornis (STEPH.), Mecinus pyraster
(HERBST), Gymnetron antirrhini (PAYK.), *G. melanarium (GERM.), G. ne-
tum (GERM.), *G. tetrum (FABR.), *Miarus ajugae (HERBST), *M. graminis
(GYLL.), *Cionus hortulanus (GEOFFR.), Rynchaenus quercus (L.), R. rusci
(HERBST).

Znaczną większość z wymienionych powyżej gatunków stanowią ryjkowce
szeroko rozmieszczone w Polsce i zwykle często spotykane. Do wyjątków na-
leżą: Catapion jaffense, Sitona ononidis, Larinus turbinatus i Bagous colli-
gnensis. Ostatni z nich jest tu niewątpliwie elementem przypadkowym, ponie-
waż – według obserwacji wielu autorów – żyje on na Equisetum fluviatile L.
[= E. limosum L.] na bagnistych łąkach i obrzeżach zbiorników wodnych.

SUMMARY

There were 168 species of weevils collected in Szczepanowice (Miechów region). Among
them 30 species are xerothermic, and 138 accompanying and accidental. Eleven species are
closely connected with xerothermic grasslands. Fourteen species are exclusively restricted to
stenothermal plant communities of fallow lands, whereas the five remaining species were
recorded in both the above-mentioned habitats. The most characteristic weevils for
xerothermic grasslands are: Homalorhynchites aethiops and Pseudocleonus grammicus.
Nemonyx lepturoides, Ranunculiphilus faeculentus and all those species of the genus
Mogulones listed in the table 1 are characteristic species for stenothermal plant communi-
ties of anthropogenic origin. The following species rarely recorded in Poland were collected
in Szczepanowice: Homalorhynchites aethiops, Trachyphloeus inermis, Pseudocleonus
grammicus, Mogulones dimidiatus, M. hungaricus and Cionus ganglbaueri. The last men-
tioned species is known only from a very few localities in the Miechów region. In all the well
studied xerothermic localities in the Nida Syncline the number of xerothermic weevils varies
from 21 to 37 species, so the Szczepanowice site has an intermediate position in this respect.
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ABSTRACT: A very rare higrophilous weevil, Poophagus hopffgarteni TOURN., was found
on eight new localities in Eastern Poland (all in the Biebrza and Bug valleys). Distribution
and ecology of the species is discussed, and it is considered as endangered (EN) in Poland
and Central Europe.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Poophagus hopffgarteni, distribution, new locali-
ties, Poland, Biebrza, Bug.

Należący do podrodziny Ceutorhynchinae rodzaj Poophagus SCHOEN-
HERR obejmuje 4 palearktyczne gatunki ryjkowców, z których w Europie wy-
stępują trzy, a w Polsce dwa (DALLA TORRE, HUSTACHE 1930; WINKLER
1932; DIECKMANN 1972; SMRECZYNSKI 1974). Jednym z nich jest szeroko
rozmieszczony w zachodniej Palearktyce P. sisymbrii (FABRICIUS), wykazy-
wany u nas z większości krain i często spotykany na niżu Polski (BURAKOW-
SKI i in. 1997). Rozsiedlenie drugiego z europejskich przedstawicieli rodzaju,
P. hopffgarteni TOURNIER, w zachodniej części zasięgu ograniczone jest do
krajów środkowoeuropejskich takich jak Niemcy (głównie we wschodnich
landach), Polska, Czechy (południowe Morawy), Słowacja, Austria i Węgry
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(DIECKMANN 1972; JELÍNEK 1993; PODLUSSÁNY 1996; BEHNE 1998). Na
wschodzie jego zasięg rozpoznany jest w niewielkim stopniu; ogólnikowe
dane dotyczą południowej Rosji i północnego Kazachstanu (DALLA TORRE,
HUSTACHE 1930; BAJTENOV 1974). Wiadomo jednak, że sięga on w Azji
przynajmniej do rejonu Nowosybirska (LEGALOV, OPANASENKO 2000). Oba
gatunki rozwijają się w łodygach rzepichy ziemnowodnej – Rorippa amphi-
bia L. (Brassicaceae) i jak dotąd nie wykryto istotniejszych różnic w ich bio-
nomii (DIECKMANN 1972).

Wyraźnie różniący się od P. sisymbrii m.in. dłuższymi nogami i czerwono-
brunatną barwą goleni P. hopffgarteni uchodził w Polsce za jeden z najrzad-
szych gatunków ryjkowców. Pojedyncze okazy stwierdzono jedynie w Pomie-
chówku (DD81) koło Warszawy w latach 1928, 1949 i 1950 (BARTOSZYŃSKI
1937; SMRECZYŃSKI 1956), i od tego czasu nie był poławiany. W trakcie na-
szych badań terenowych odkryliśmy ten gatunek na kilku wymienionych ni-
żej stanowiskach we wschodniej Polsce (w nawiasach odpowiedni kod siatki
UTM oraz inicjały zbieraczy – autorów tej notatki):
– Podlasie: Biebrzański Park Narodowy (Basen Południowy): Rutkowskie

(EE90), 26 V 1999, 1 ex., 3 VI 1999, 1 ex.; Pluty (EE91), 31 V 2002, 1 ex.;
otulina Biebrzańskiego PN: starorzecze Narwi 2,5 km na W od wsi Klesz-
cze (FD09), 3 VI 1999, 7 exx. (MW); Wołczyny (FC80) ad Włodawa, doli-
na Bugu, 17 VI 2001, 2 exx. (RG); Niemirów (FC49) ad Mielnik,
12 V 2003, 7 exx. złowionych czerpakiem w starorzeczu, z wynurzonych
części roślin (RG); Zajęczniki (FD10) ad Drohiczyn, 16 V 2003, 1 ex. odło-
wiony w starorzeczu czerpakiem hydrobiologicznym (RG).

– Wyżyna Lubelska: Gródek (GB13) ad Hrubieszów, dolina Bugu,
11 V 2000, 1 ex. (RG); Ślipcze ad Hrubieszów (KS92), 22 IV 2003, 1 ex.
złowiony czerpakiem hydrobiologicznym (RG).
Okazy odławiano głównie do czerpaka entomologicznego – nad Biebrzą

na brzegach okresowych rozlewisk i ślepych odnóg rzeki, natomiast w doli-
nie Bugu w zbiorowisku łąkowym i w runie łęgu wierzbowego. Część okazów
ze starorzecza Narwi koło Kleszczy zebrano bezpośrednio z kwiatów Rorip-
pa amphibia, wraz z kilkunastoma osobnikami P. sisymbrii. Oba gatunki zbie-
rano tam razem wyłącznie w 1999 r., podczas wysokiego stanu Biebrzy i Na-
rwi utrzymującego się jeszcze na początku czerwca. W kolejnych, znacznie
suchszych latach na tym samym stanowisku odławiano (licznie) już tylko
P. sisymbrii. Wydaje się, że P. hopffgarteni żyje nad dolną Biebrzą przede
wszystkim na trudno dostępnych rozlewiskach i starorzeczach w pobliżu
głównego nurtu tej rzeki. Jedynie w latach o długo utrzymującym się wyso-
kim poziomie wody zalanie właściwych siedlisk zmusza go do poszukiwania
innych, bardziej oddalonych od rzeki stanowisk.
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Dotychczasowe dane o występowaniu P. hopffgarteni wskazują, że jest to
gatunek ciepłolubny, związany z płytkimi rozlewiskami i starorzeczami w do-
linach większych, przede wszystkim nieuregulowanych rzek. Tym tłumaczyć
należy jego bardzo lokalne i rzadkie występowanie, pomimo że jego roślina
żywicielska jest bardzo częsta we wszelkich typach zbiorowisk wodnych
i nadwodnych na całym niżowym obszarze kraju (ZAJĄC, ZAJĄC 2001). Sta-
nowiska w Kotlinie Biebrzańskiej są najdalej wysuniętymi na północ w całym
zasięgu P. hopffgarteni. Choć nasza znajomość rzeczywistego rozmieszczenia
w Polsce tego ryjkowca zapewne wciąż jest niepełna, rozkład stanowisk
przedstawiony na załączonej mapie (Ryc.) (dolina Bugu, ujście Narwi, dolna

Ryc. (Fig.). Stanowiska (localities of) Poophagus hopffgarteni TOURN. w Polsce (in Poland):
1 – Pomiechówek (BARTOSZYŃSKI 1937; SMRECZYŃSKI 1956), 2 – Rutkowskie,
3 – Pluty, 4 – starorzecze Narwi na zachód od wsi Kleszcze (Narew old river
bed, 2,5 km W of Kleszcze), 5 – Zajęczniki, 6 – Niemirów, 7 – Wołczyny, 8 –
Gródek, 9 – Ślipcze.
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Biebrza), skonfrontowany z jego wymaganiami ekologicznymi i rozmieszcze-
niem w Europie, pozwala przypuszczać iż doliny rzek odgrywają podstawo-
wą rolę w rozprzestrzenianiu się tego stenotopowego gatunku. Wydaje się
obecnie, że to dolina Bugu jest najbardziej prawdopodobnym szlakiem mi-
gracyjnym, którym ryjkowiec ten mógł kiedyś dotrzeć do Polski i rozprze-
strzenić się ze wschodu, a więc z obszarów dorzeczy Dniepru i Prypeci, albo
Dniestru. Niestety, weryfikacja tej hipotezy jest niemożliwa do czasu uzyska-
nia jakichś danych o występowaniu tego gatunku na Białorusi, Ukrainie czy
w południowej Rosji, wypełniających ogromną lukę w znajomości jego roz-
siedlenia między Europą Środkową a Zachodnią Syberią. Ze względu na
niewątpliwą barierę, jaką dla tego gatunku stanowią pasma Karpat i Sude-
tów – również z powodu tylko sporadycznej obecności tu rośliny żywiciel-
skiej (ZAJĄC, ZAJĄC 2001), migracja do Polski z południa mogła być możli-
wa jedynie poprzez Bramę Morawską. Przeciwko tej hipotezie przemawia
brak tego ryjkowca na dobrze przebadanym Śląsku oraz wzdłuż Wisły. Rów-
nież stanowiska we wschodnich Niemczech zlokalizowane są w dolinie Łaby
(Drezno, Dessau, Aken, Köthen, Schönebeck,Wittenberge), zatem nie wy-
kazują bliższego związku z Bramą Morawską. Trudno też doszukać się takie-
go związku w przypadku jednorazowego stwierdzenia tego gatunku w Berli-
nie przed prawie 80 laty. Co prawda DIECKMANN (1972) wymienia (za WA-
GNEREM ?1942) dolinę Odry jako jeden z rejonów występowania P. hopffgar-
teni w Niemczech, nie znajduje to jednak potwierdzenia w przytaczanych
przez tego autora danych faunistycznych. Być może ewentualne odkrycia ko-
lejnych stanowisk P. hopffgarteni rzucą nieco więcej światła na pochodzenie
populacji tego gatunku w Polsce. Na wschodzie Polski bardzo prawdopodob-
na wydaje się jego obecność na rozlewiskach Narwi w rejonie Narwiańskiego
Parku Narodowego. Biorąc pod uwagę dane niemieckie, nie można również
wykluczyć jego występowania w zachodniej Polsce – w dolinie Odry i dolnej
Warty.

Ze względu na swoją biologię i specyficzne wymagania ekologiczne
P. hopffgarteni należy uznać za gatunek zagrożony, wskaźnikowy dla dolin
rzecznych o dobrze zachowanym środowisku i naturalnych stosunkach wod-
nych, a więc biotopów szczególnie narażonych na degradację w wyniku sze-
roko rozumianej antropopresji. Nie przypadkowo gatunek ten jest uznawany
za bardzo rzadki we wszystkich krajach, w których go stwierdzano. Na więk-
szości stanowisk w Niemczech nie potwierdzono jego obecności od przeszło
50 lat, a WINKELMANN (1991) uznaje, że gatunek ten wyginął na obszarze
Berlina. W Polsce odszukano go po wojnie jedynie we fragmentach dolin
rzecznych o najwyższych walorach przyrodniczych, od dawna znanych przy-
rodnikom i ostatnio objętych różnymi formami ochrony (Biebrzański Park
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Narodowy, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” i inne
obszary doliny Bugu w ramach programu Natura 2000). Obok kilkunastu in-
nych higrofilnych czy wręcz wodnych ryjkowców (m.in. Hypera arundinis
(PAYKULL), Lixus paraplecticus (LINNAEUS), Bagous elegans (FABRICIUS),
B. majzlani (KODADA et al.) i kilka dalszych gatunków z tego rodzaju, czy
niektóre gatunki z rodzaju Notaris), P. hopffgarteni należy do najcenniejszych
elementów naszej fauny, które mogą być wykorzystywane do waloryzacji
przyrodniczej istniejących i projektowanych obszarów chronionych.

SUMMARY

A very rare higrophilous weevil, Poophagus hopffgarteni TOURN., was re-discovered in
Poland. The new localities are situated in the river valleys of Biebrza (Pluty, Rutkowskie,
Narew old river bed, 2,5 km W of Kleszcze – all in the Southern Biebrza Bassin) and Bug
(5 localities). New findings confirm the presence of the species in Poland, since the last
records from Pomiechówek near Warsaw were published by SMRECZYŃSKI in 1956. After
the analysis of distribution of P. hopffgarteni in Central Europe, also considering its occur-
rence in Western Siberia recently announced by LEGALOV & OPANASENKO (2000), it seems
that the Bug valley was the most likely migration route of the species to Poland. Because of
its ecological preferences, particularly the confinement to natural overflow-arms and ox-
bows associated with larger rivers, the weevil should be considered as endangered species
(EN), and bioindicator of natural habitats in river valleys.
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Nowe stanowiska wielbłądek (Raphidioptera) na Lubelszczyźnie

New localities of snake-flies (Raphidioptera) in Lublin region

WOJCIECH CZARNIAWSKI, RAFAŁ GOSIK, ELŻBIETA BUDZYŃSKA

Zakład Zologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-857 Lublin

ABSTRACT: New localities of snake-flies in some areas of Lublin region are given.

KEY WORDS: Raphidioptera, faunistic records, SE Poland.

W Polsce stwierdzono dotychczas występowanie 9 gatunków wielbłądek
(CZECHOWSKA, DOBOSZ 1990), przy czym większość opisanych stanowisk
zlokalizowana jest na zachód od Wisły. Pierwsze dane dotyczące występowa-
nia tych owadów na terenie Lubelszczyzny pochodzą z opracowania DZIĘ-
DZIELEWICZA (1891), który wykazał tu obecność Inocellia crassicornis
(SCHUM.). W przeglądzie faunistycznym Raphidioptera Polski DOBOSZ
(1991) podał występowanie 4 gatunków: Raphidia ophiopsis L., R. flavipes
STEIN, R. major BURM. i Inocelia crassicornis z terenu Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego. PIOTROWSKI (1994, 1998) w ciągu trzech lat badań, prowa-
dzonych na terenie Poleskiego Parku Narodowego, odłowił 17 osobników
wielbłądek, należących do 3 gatunków. W trakcie badań prowadzonych na
terenie niektórych obszarów chronionych Lubelszczyzny w latach 1986–99
odłowiono 14 osobników wielbłądek, reprezentujących 5 gatunków (BU-
DZYŃSKA, CZARNIAWSKI, WINIARCZYK 2000).

Zebrane okazy wielbłądek pochodzą ze zbiorów Zakładu Zoologii
UMCS i pozyskane zostały przez pracowników Zakładu w trakcie badań fau-
nistyczno-ekologicznych prowadzonych na terenie Lubelszczyzny w latach
1996 – 2002. Owady odłowione zostały metodą czerpaka i parasola entomo-
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logicznego, metodą pułapek Moerickego (żółte miski) oraz na upatrzonego.
Materiał oznaczono wg klucza zamieszczonego w monografii wielbłądek
świata (ASPÖCK i in. 1991). Układ systematyczny i nazewnictwo według
ASPÖCK i in. (1991). Zebrano 12 osobników, należących do 5 gatunków.

Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu Rolandowi DOBOSZOWI
za weryfikację oznaczeń wielbłądek oraz oznaczenie larw.

RAPHIDIIDAE

Phaeostigma notata (FABRICIUS, 1781)

– Nowy Dwór ad Wysokie (FB13), 26 V 2002, 1& złowiona do czerpaka
w runie grądu (leg. J. CHOBOTOW);

– Lublin - Prawiedniki (FB07), 24 V 2000, łąka nad Bystrzycą, 1% złowiony
do czerpaka entomologicznego (leg. R. GOSIK).
Gatunek znany z całej Europy i Kaukazu, w Polsce wykazany z kilkudzie-

sięciu stanowisk. Na Lubelszczyźnie odnotowany dotychczas z Roztocza
(DOBOSZ 1991; BUDZYŃSKA i in. 2000), z terenu Poleskiego Parku Narodo-
wego (PIOTROWSKI 1994, 1998), z otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Ja-
nowskie” oraz z okolic Puław (BUDZYŃSKA i in. 2000).

Dichrostigma flavipes (STEIN, 1863)

– Kolonia Góra Puławska (EB96), dąbrowa, 29 V 1999, 1% odłowiony do
żółtej miski zawieszonej w koronie dębu; 11 V 1999, 1& odłowiona do żół-
tej miski zawieszonej w koronie dębu (leg. W. CZARNIAWSKI);

– Ślipcze ad Hrubieszów (KB01), 5 X 2001, larwa pod korą Populus sp. (leg.
R. GOSIK).

Gatunek zasiedlający Europę Środkową i Południową, w Polsce poławia-
ny stosunkowo rzadko, większość znanych stanowisk pochodzi z Małopolski
i Śląska. Na Lubelszczyźnie wykazany dotychczas z Roztocza (DOBOSZ 1991;
BUDZYŃSKA i in. 2000), z Poleskiego PN (PIOTROWSKI 1994, 1998) oraz
z okolic Puław (BUDZYŃSKA i in. 2000).

Xanthostigma xanthostigma (SCHUMMEL, 1832)

– Dys ad Lublin (FB07), 9 V 2001, 1% zebrany w zbiorowisku kserotermicz-
nym do czerpaka entomologicznego (leg. W. MAMCZARZ);

– Gródek nad Bugiem (GB02), 11 V 2000, 1& odłowiona do parasola ento-
mologicznego z klonu jesionolistnego, na łące pod grodziskiem (leg.
R. GOSIK);
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– Poleski Park Narodowy, Zienki (FC40), 4 VII 1996, 1& zebrana na upa-
trzonego z Salix sp. (leg. R. GOSIK).

Gatunek szeroko rozmieszczony w Palearktyce, większość znanych w Pol-
sce stanowisk pochodzi z centralnej i zachodniej części kraju. Na Lubelsz-
czyźnie znaleziony dotychczas na terenie Poleskiego PN (PIOTROWSKI 1994,
1998), w otulinie PK „Lasy Janowskie” oraz w rez. „Łęg na Kępie” w Puła-
wach (BUDZYŃSKA i in. 2000).

Raphidia ophiopsis ophiopsis LINNAEUS, 1758

– Kolonia Góra Puławska (EB96), 11 V 1999, dąbrowa, 1% odłowiony do
żółtej miski zawieszonej w koronie dębu (leg. W. CZARNIAWSKI).
Jeden z pospolitszych gatunków wielbłądek, szeroko rozmieszczony

w Europie, w kraju znany z kilkudziesięciu stanowisk; larwy na drzewach
iglastych, głównie na sośnie. Na Lubelszczyźnie odławiany dotychczas
w Roztoczańskim PN (DOBOSZ 1991) oraz w Puławach (BUDZYŃSKA i in.
2000).

INOCELLIIDAE

Inocellia crassicornis (SCHUMMEL 1832)

– Kolonia Góra Puławska (EB96), 7 VI 1999, grąd, 1& w pułapce Moericke-
go zawieszonej w koronie dębu (leg. W. CZARNIAWSKI);

– Lublin (FB17), 15 VI 2002, teren dawnego poligonu na Górkach Cze-
chowskich, skraj lasu, 1& na upatrzonego na róży Rosa sp. (leg. W. CZAR-
NIAWSKI);

– Borowa ad Dęblin (EC60), 9 IV 2002, larwa, na upatrzonego pod korą so-
sny w borze suchym (leg. R. GOSIK).

Gatunek znany z rozproszonych stanowisk, położonych głównie w Polsce
centralnej i południowej, występujący nielicznie; larwy poławiane na Pinus
spp., Larix spp. i Picea spp. Wykazany z okolic Lublina (DZIĘDZIELEWICZ
1891), z terenu Roztoczańskiego PN (DOBOSZ 1991) oraz z okolic Słomianej
w otulinie PK „Lasy Janowskie” (BUDZYŃSKA i in. 2000).

SUMMARY

The authors give information about 5 species of snake-flies (12 specimens) collected dur-
ing 1996 – 2002 in some areas of Lublin region.



160 W. CZARNIAWSKI, R. GOSIK, E. BUDZYŃSKA

PIŚMIENNICTWO

ASPÖCK H., ASPÖCK U., RAUCH H. 1991: Die Raphidiopteren der Erde: eine monographi-
sche Darstellung der Systematik, Taxonomie, Biologie, Őkologie und Chorologie der re-
zenten Raphidiopteren der Erde, mit einer zussamenfassenden übersicht der fossilen
Raphidiopteren. T. I, II, Goecke & Evers, Krefeld.

BUDZYŃSKA E., CZARNIAWSKI W., WINIARCZYK S. 2000: Materiały do poznania wielbłądek
(Raphidioptera) obszarów chronionych Lubelszczyzny. Parki nar. Rez. przyr., Białowie-
ża, 19. 3: 99-101.

CZECHOWSKA W., DOBOSZ R. 1990. Raphidioptera. [W:] J. RAZOWSKI (red.): Wykaz zwie-
rząt Polski, 1. Zakł. Narod. Ossolońskich, Wrocław–Warszawa–Kraków: 139.

DOBOSZ R. 1991: Snake-flies (Raphidioptera, Neuropteroidea) of Poland – A faunistic re-
view. Rocznik Muzeum Górnośląskiego – Entomologia, 2: 191-208.

DOBOSZ R. 1994: Materiały do fauny wielbłądek (Neuropteroidea: Raphidioptera) Polski.
Acta Ent. Silesiana, 2 (1): 23.

DZIĘDZIELEWICZ J. 1891: Przegląd fauny krajowej owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera,
Pseudoneuroptera). Sprawozd. Kom. Fizjogr. P. A. U., 26: 26-151.

PIOTROWSKI W. 1994: Wykaz fauny Poleskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr.,
13, 1: 47-61.

PIOTROWSKI W. 1998: Wielbłądki (Raphidioptera) Poleskiego Parku Narodowego. Parki nar.
Rez. przyr., 17, 1: 57-59.



        Wiad. entomol.                  22 (3):  161-167                   Poznań 2003

Tempo rozwoju populacji murarki ogrodowej – Osmia rufa (L.)
(Hymenoptera: Apidae) w sztucznych gniazdach trzcinowych

The development rate of a red mason bee population – Osmia rufa (L.)
(Hymenoptera: Apidae) in artificial cane nests
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ABSTRACT: Research on breeding of red mason bee – Osmia rufa (L.) was conducted in
order to study its biology. The authors suppose, that this will be a method of a populariza-
tion and expansion of this species.
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Wstęp

Z czerwonej listy pszczół Polski wynika, że 222 gatunki są zagrożone
w różnym stopniu wyginięciem (BANASZAK 2002). Za taki stan rzeczy odpo-
wiada człowiek, który często nieświadomie niszczy naturalne siedliska tych
owadów. Zastosowanie pestycydów w rolnictwie również stanowi bezpośred-
nie zagrożenie dla wielu populacji pszczół. Tylko pszczoła miodna (Apis melli-
fera L.) znalazła uznanie w oczach człowieka. Pozostałe pszczołowate nie są
zauważane i doceniane jako owady zapylające. Dlatego tak ważne jest wpro-
wadzenie programów umożliwiających aktywną ochronę tych owadów oraz
upowszechnianie wiedzy o roli dzikich pszczołowatych. U podstaw ich opra-
cowania leży jednak dokładne poznanie biologii dzikich pszczołowatych. Bar-
dzo dobrym obiektem badań jest murarka ogrodowa – Osmia rufa (L.).
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W Katedrze Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie od 2000 roku prowadzi się prace nad chowem gatunku murarka
ogrodowa – Osmia rufa (L.) (Fot. 1), należącej do rodziny miesiarkowatych
(Megachilidae) (WÓJTOWSKI, WILKANIEC 1969; WILKANIEC 1998; WÓJ-
TOWSKI 1983). Pszczoła ta prowadzi samotniczy tryb życia. Żyje ona obok
człowieka, gnieździ się w szczelinach budynków i spróchniałych drzew, a tak-
że chętnie zasiedla źdźbła trzcinowe pokrywające dachy. Jest to gatunek
jeszcze dosyć pospolity (WÓJTOWSKI 1998). Jednak wraz z destrukcją środo-
wiska i zanikiem starego wiejskiego budownictwa dochodzi do zmniejszenia
się liczby naturalnych siedlisk tej pszczoły. Dlatego jednym ze sposobów ak-
tywnej ochrony murarki ogrodowej jest dostarczenie jej atrakcyjnych miejsc
do zasiedlenia. Pszczoła ta polecana jest przede wszystkim działkowiczom
(HOLM 1973), ale również z powodzeniem może być wykorzystana do zapy-
lania dużych areałów roślinnych (WÓJTOWSKI i in. 1992). Znakomicie się
sprawdza w uprawach szklarniowych (WILKANIEC, MACIEJEWSKA 1998;
WILKANIEC, RADAJEWSKA 1997).

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie tempa rozwoju po-
pulacji murarki ogrodowej w oferowanych sztucznych gniazdach. Dodatko-
wo pułapki gniazdowe ustawiono w skansenie, najbardziej atrakcyjnej części
pasieczyska Katedry Pszczelnictwa w celu propagowania wiedzy o dzikich
pszczołowatych.

Materiał i metody

W marcu 2000 r. w celu pozyskania pierwszych samic murarki ogrodowej
ustawiono 3060 pułapek gniazdowych zbudowanych z fragmentów źdźbeł
trzciny. Wszystkie rurki gniazdowe umieszczono w 34 plastykowych butel-
kach po wodzie mineralnej, ułożonych w drewnianym pojemniku (Fot. 2).
W marcu 2002 roku obok starego pojemnika ustawiono 3510 nowych puła-
pek, mieszczących się w 39 butelkach. Wielkość populacji była oszacowana
dwukrotnie. Po raz pierwszy w 2000 roku, w połowie maja, natomiast po raz
drugi, w 2002 roku również w połowie maja. Polegało to na policzeniu samic
murarki ogrodowej będących w trakcie zasiedlania rurek gniazdowych.

Aby określić czas zagospodarowania przez samicę jednej rurki gniazdo-
wej, obserwowano od 3 do 9 maja 2002 co dwie godziny przez cały dzień 18
znakowanych opalitkami murarek. Pojedyncza obserwacja trwała pół godzi-
ny. Każdego dnia wybrane przez samotnice do zasiedlania nowe rurki zna-
kowano mazakiem innego koloru. Dla ułatwienia obserwacji sporządzono
schemat pojemnika gniazdowego, w którym ponumerowane kółka odpowia-
dały kolejnym butelkom, a punkty w nich naniesione poszczególnym źdź-
błom trzcinowym. W lipcu 2002 r. policzono rurki gniazdowe wykorzystane
przez samice w nowym pojemniku.
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Fot. 2. Stara pułapka gniazdowa.
Phot. 2. Old trap-nest.

Fot. 1. Samica murarki ogrodowej Osmia rufa (L.)
Phot. 1. Osmia rufa (L.) – female.
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Gniazda murarek ogrodowych były pokazywane licznym grupom studen-
tów i wycieczkom. Osoby te zapoznano z biologią tego gatunku i jego zna-
czeniem gospodarczym, demonstrowano również walory dekoracyjne sztucz-
nych siedlisk O. rufa, podkreślając przydatność sztucznych gniazd murarki
w procesie dydaktycznym.

Wyniki

Oszacowano, że pierwotny pojemnik gniazdowy zasiedliło ok. 40 samic
murarki ogrodowej. W ustawionym w 2002 roku pojemniku gniazdowym zo-
stało wykorzystanych 757 łodyg trzcinowych, co stanowi 22% wszystkich ofe-
rowanych. Tylko 14 murarek korzystało z rurek gniazdowych umieszczonych
w starym pojemniku. Łodygi trzcinowe umieszczone w nowym pojemniku
zasiedliło 130 samic. Średnio jedna samica zasiedliła 5,8 rurek gniazdowych.
Na zagospodarowanie jednej potrzebowała przeciętnie 38 godzin (Tab.).

Dyskusja

W ciągu trzech lat liczba samic murarki ogrodowej wzrosła z 40 do 130,
a zatem 3,25 razy. Tak pomyślny przyrost populacji wynika zapewne z opty-
malnych warunków, jakie zostały zapewnione temu gatunkowi. Już sam fakt,
że O. rufa zasiedliła oferowane jej sztuczne siedlisko, może być tego dowo-
dem.

Tab. Wykorzystanie starych i nowych pułapek gniazdowych przez samice Osmia rufa.

Utilization of old and new trap-nests by Osmia rufa females.

Stare pułapki Nowe pułapki gniazdowe
gniazdowe

Old New trap-nests
trap-nests

liczba samic liczba samic rurki średnia liczba średni czas
pracujących pracujących wykorzystane [%] rurek / 1 samicę  potrzebny 1 sa-

micy na  zasied-
number of number of nest tubes average number lenie 1 rurki [h]

working females working females occupied [%] of tubes / 1 female

rok rok average time
year year neaded by a female

to nest 1 tube
2000 2002 [h]

40 14 130 22 5,8 38
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Nowe pułapki gniazdowe, ustawione w 2002 roku były bardzo chętnie za-
siedlane przez samice. Z pierwotnego pojemnika gniazdowego w trzecim
roku jego użytkowania korzystało tylko 14 samic. Świadczyć to może o tym,
że murarki nie wykorzystują, bądź nie korzystają chętnie z zasiedlonych
wcześniej rurek gniazdowych. Dlatego tak ważnym punktem chowu tych psz-
czół jest wymiana pułapek gniazdowych na nowe. W dostępnej literaturze
nie zwracano uwagi na ten fakt.

Z oferowanych pułapek gniazdowych w 2002 roku zostało wykorzystane
tylko 22%. Lepsze rezultaty uzyskał BOSH (1994a) w przypadku Osmia cor-
nuta (LATR.), gdzie z oferowanych 6000 rurek gniazdowych, zostało zasie-
dlone 1801, co stanowi 30%. Jednak należy mieć na względzie, że pułapki
gniazdowe były tu wykonane z pergaminowego papieru i miały określoną
średnicę i długość. WILKANIEC i in. (2000) potwierdzili wpływ średnicy prze-
kroju gniazdowej rurki na jej wybór przez murarkę. W badaniach własnych
źdźbła trzcinowe miały przypadkowe parametry, co z pewnością nie pozosta-
ło bez wpływu na zasiedlenie ich przez murarkę.

Średnio jedna samica Osmia rufa wykorzystała 5,8 rurek gniazdowych.
BOSH (1994a) podczas dwóch lat obserwacji murarki Osmia cornuta uzyskał
kolejno następujące wyniki: 4,21 i 3,07 średnio zasiedlonych rurek przez jed-
ną pszczołę. Autorzy przypuszczają, że wpływ na ilość wykorzystanych puła-
pek gniazdowych przez samice mają liczne czynniki środowiskowe tj.: pogo-
da, łatwość dostępu do bazy pokarmowej itp.

Średni czas zagospodarowywania gniazda przez samicę Osmia rufa wyno-
sił 38 godzin. Autorzy wliczyli w to również okresy nocnego spoczynku. Śred-
ni czas aktywności gniazdowej, czyli czas poświęcony wyłącznie na pracę przy
zasiedlaniu rurki gniazdowej przez murarkę Osmia cornuta wynosił 22,5 go-
dziny (BOSH 1994b).

Osmia rufa budziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających pasieczy-
sko Katedry Pszczelnictwa, niekiedy nawet większe niż pszczoła miodna. Po
zapoznaniu się z biologią murarki oraz metodami jej chowu wiele osób de-
klarowało chęć do współpracy w propagowaniu tego gatunku. Szczególną
sympatią samotnice darzyli studenci, którzy podczas zajęć terenowych zde-
cydowanie woleli kontakt z murarką od pracy przy pszczole miodnej. Zatem
kolonie O. rufa są znakomitym materiałem dydaktycznym, zachęcającym
młodzież do kontaktu z przyrodą. Na wykorzystanie i rolę w procesie dydak-
tycznym żywych organizmów zwracał uwagę KOZŁOWSKI (2001). Znajomość
biologii zasiedlania gniazd przez tę pszczołę i jednoczesne obrazowanie
przydatności chowu pszczół dzikożyjących może pozwolić na opracowanie
programów ochrony tych pszczół polegających na hobbystycznym ich cho-
wie. Być może taki mechanizm da się przenieść na inne gatunki dzikożyją-
cych pszczołowatych zagrożone wyginięciem.
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Wnioski

1. Obserwowane różnice w zasiedlaniu przez murarkę ogrodową nowych
i używanych już wcześniej pułapek wskazują, że owada tego charaktery-
zują duże zdolności adaptacyjne. Warunkiem jej pełnego wykorzystania
jest oferowanie dużej ilości nowych o odpowiedniej średnicy rurek gniaz-
dowych. Można przypuszczać, że w takich warunkach te pszczoły są w sta-
nie zwiększyć liczbę samic pracujących w tym samym terenie o około
150% rocznie.

2. Kolonie Osmia rufa są dobrym materiałem dydaktycznym przy pracy te-
renowej z młodzieżą szkolną i studencką, ze względu na to, że murarka
budzi powszechną sympatię i szerokie zainteresowanie. Przybliżenie za-
gadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego i zapoznanie
z biologią murarki ogrodowej może pozwolić na stworzenie programu
ochrony dzikożyjących gatunków pszczołowatych zagrożonych wyginię-
ciem, który będzie oparty na prowadzeniu ich chowu hobbystycznego.

SUMMARY

A trap-nest made of common red stalks was placed in an apiary in 2000. It was utilised by
the red mason bee – Osmia rufa (L.). In 2002 a new nest was added. The observation of the
population development of solitary bees was carried out. During the observation period in-
dividuals were marked with numbered plastic discs. It has been estimated, that about 40 fe-
males of red mason bee used the first trap-nest. The new nest was settled by 130 females,
which used 757 tubes. One female utilised an average 5,8 tubes. The special attention was
paid to popularization of the amateur breeding of red mason bee. The effect of this activity
looks quite good, because school children, students, as well as adults found the breeding of
the bee very interesting.
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Nowe i prawdopodobnie jedyne stanowisko Semblis phalaenoides
(LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w Polsce

New and probably the only locality of Semblis phalaenoides (LINNAEUS,
1758) (Trichoptera: Phryganeidae) in Poland
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ABSTRACT: Authors give new and probably the only contemporary locality of North-
Palaearctic species – Semblis phalaenoides. Adults were caught in upper course of the
Biebrza River Valley, near a drainage ditch. Adults were observed in end of May.

KEY WORDS: Trichoptera, Phryganeidae, Semblis phalaenoides, threatened species,
Biebrza National Park, red list.

Chruściki z rodzaju Semblis FABR. są niezwykle ciekawe, przede wszyst-
kim ze względu na niezwykłe jak dla Trichoptera ubarwienie (Fot.). Gatunki
występujące w Europie mają białe skrzydła z ciemnymi plamami. Jednocze-
śnie imagines są relatywnie duże. Prawdopodobnie ubarwienie skrzydeł ma
znaczenie maskujące, ukrywające owada na tle kory brzozy, czy wśród poro-
stów. Zarówno Semblis phalanoides (L.) jak i S. atrata (GMELIN) mają bore-
alne rozmieszczenie. Ich larwy związane są z ciekami. Ze względu na prefe-
rencje siedliskowe, oba gatunki są zagrożone wyginięciem. Semblis atrata ma
bardziej północne rozmieszczenie i jest silniej związany z krajobrazem tun-
drowym. Na obszarze Polski nie został nigdy stwierdzony.

Zasięgi obu gatunków z pewnością ulegały zmianom wraz ze zmianami
wynikającymi z nasuwaniem się lądolodu oraz jego regresjami. Obecnie,
w kolejnym interglacjale, areały ich występowania prawdopodobnie skurczy-
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ły się. Dodatkowo zasięgi w Europie ograniczają antropogeniczne zmiany
torfowisk poprzez ich osuszanie i defragmentację.

Semblis phalaenoides uznawany jest za gatunek borealny, mający dysjunk-
tywne stanowiska na Kaukazie i w Armenii (TOMASZEWSKI 1965). Później-
sze opracowanie KORNOUHOVEJ (1986) nie wykazuje obecności na Kauka-
zie tego gatunku. SPURIS (1986) uznał S. phalaenoides za gatunek transpale-
arktyczny (europejsko-azjatyki). Współczesne opracowania wskazują na
obecność tego gatunku w różnych obszarach byłego Związku Radzieckiego,
zarówno części europejskiej: Komi, Karelia, Leningradzka Obł., Łotwa,
Ural, jak i części azjatyckiej: Zachodnia Syberia, Ałtaj, okolice jez. Bajkał,
Kamczatka, Sachalin, Azja Środkowa (SPURIS 1989; VLASOVA 1986). Gatu-
nek wykazywany ze Skandynawii, krajów nadbałtyckich, a także z Syberii
i Japonii (BOTOSANEANU, MALICKY 1978). W Finlandii występuje lokalnie
i rzadko w prowincjach południowych, częstszy jest jednak w rejonach
wschodnich i północnych. Larwy spotykano w małych rzekach i strumie-
niach, zaś imagines pojawiają się od czerwca do połowy lipca (NYBOM 1960).
W Szwecji udokumentowano 43 stanowiska występowania Semblis phala-
enoidse (BERGLIND i in. 1999). Larwy występowały w wolnopłynących odcin-
kach rzek i strumieni o szerokości 2–7 m, z przezroczystą, zabarwiona humu-
sem wodą, dobrze natlenioną i lekko kwaśną, o dnie piaszczystym z kamie-
niami, z udziałem roślin: Potamogeton spp., Myriophyllum spp., Carex spp.
Cieki z obecnymi larwami otoczone były lasem mieszanym i znajdowały się
w obrębie podmokłej, naturalnej doliny rzecznej z dużym udziałem turzyc
i wierzb (BERGLIND i in. 1999).

W Szwecji okres lotu imagines obserwowany był w ciągu dwóch tygodni
w środku czerwca. Największą aktywność owady wykazywały przy słonecznej
pogodzie w okresie późnego poranka oraz późnego popołudnia. Larwy
S. phalaenoides są drapieżne. Odżywiają się larwami Chironomidae, Mega-
loptera, Trichoptera, Ephemeroptera i Plecoptera, okazjonalnie zjadają także
glony i inne rośliny. Drapieżny tryb życia sugeruje, że zazwyczaj występują
w niewielkiej liczebności (BERGLIND i in. 1999), co potwierdzają badania te-
renowe. Byłoby to typowe także dla innych gatunków z rodziny Phrygane-
idae, związanych z torfowiskowymi ciekami, takich jak Hagenella clathrata
(KOL.) i Oligostomis reticulata (L.). Wydaje się, że dwa ostatnie gatunki pre-
ferują raczej mniejsze cieki niż Semblis phalaenoides.

W Szwecji mimo pozornie licznych stanowisk (43) gatunek został umiesz-
czony na Czerwonej Liście, zaś jego zagrożenie wyginięciem wynika z antro-
pogenicznego zakwaszenia wód i zaburzeń w przepływie wód spowodowa-
nych pracą elektrowni wodnych (BERGLIND et al. 1999).
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Dane dotyczące występowania Semblis phalaenoides w Polsce pochodzą
głównie z XIX lub początku XX wieku (TOMASZEWSKI 1965) i dotyczą:
Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Mazurskiego i Gór Świętokrzyskich.
W związku z silnymi przekształceniami torfowisk oraz regulacją rzek, można
było oczekiwać zmniejszenia się liczby stanowisk. Gatunek jest wymieniony
jako rzadki w Polsce, w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych”
(SZCZĘSNY 1992). Brak współczesnych stwierdzeń sugerował wyginięcie
S. phalaenoides na terenie Polski.

Mimo wielu lat badań prowadzonych zarówno w środkowym jak i w dol-
nym basenie Bagien Biebrzańskich, nie stwierdzano obecności tego gatunku
(CZACHOROWSKI 1995). Dlatego też stwierdzenie obecnie S. phalaenoides
w dolinie Biebrzy jest dużą niespodzianką.

Kilka osobników tego gatunku obserwowano 23 maja 1998 roku w gór-
nym basenie doliny Biebrzy w okolicach wsi Jaziewo, przy szerokim rowie
melioracyjnym (UTM: FE34), na terenie prywatnym w granicach Biebrzań-
skiego Parku Narodowego. Jeden osobnik złowiony i oznaczony w stanie za-
suszonym (leg. K. FRĄCKIEL), jest obecnie zdeponowany w zbiorach Bie-
brzańskiego Parku Narodowego.

Fot. (Phot.). Semblis phalaenoides (L.) (fot. K. FRĄCKIEL)
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Można przypuszczać, że jest to prawdopodobnie jedyne współczesne sta-
nowisko tego gatunku w Polsce. Stanowisko znajduje się na południowej
granicy zasięgu występowania Semblis phalenoides w Europie. Koniecznym
wydaje się więc oszacowanie wielkości populacji i określenie prawdopodo-
bieństwa utrzymania się tego gatunku w Parku. Stosunkowo duże rozmiary,
oraz charakterystyczne ubarwienie, sprawiają, że możliwy jest przyżyciowy
monitoring w okresie pojawu imagines. Próby takie zostaną podjęte.

Celowym jest także poszukiwanie innych możliwych stanowisk w Parku
i w innych regionach Polski. Ze względu jednak na niewielkie zagęszczenie,
krótki okres lotu oraz występowanie w unikalnych biotopach o charakterze
borealnym, jest to gatunek trudny do odnalezienia w terenie.

SUMMARY

Semblis phalaenoides is a North-Palaearctic species living in rivers and streams with clear,
humus colored, oxygen rich and slightly acidic water. In 19th century, the species was ob-
served in Pomerania and Eastern Prussia, and in 1922 it was collected in the Świętokrzyskie
Mountains. In the recent years, adults of Semblis phalaenoides were observed for the first
time in the upper course of the Biebrza River (northern Poland) on 23 May 1998, close to
drainage ditch. Probably this is the only locality of this species in Poland.
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Purpurówka Kaehlera Purpuricenus kaehleri (LINNAEUS, 1758)
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ABSTRACT: Information about a rare species, Purpuricenus kaehleri (L.) is presented. Its
distribution, biology, ecology and reasons of disappearance in Poland are given.
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Jedną z wielkich rzadkości faunistycznych w naszym kraju jest pięk-
ny, a zarazem mało znany chrząszcz z rodziny kózkowatych – purpurówka
Kaehlera Purpuricenus kaehleri (L.). Rozsiedlony jest w Europie, na Kauka-
zie, Zakaukaziu, w Armenii i północnym Iranie. Stopniowe zanikanie tej
kózki obserwuje się w wielu krajach Europy (DOMINIK, STARZYK 1989).
W Polsce spotykana jest bardzo rzadko i sporadycznie (BURAKOWSKI i in.
1990), osiągając północną granicę zasięgu. Na przestrzeni ostatnich około
200 lat zanotowano w naszym kraju zaledwie 26 stanowisk tego południowe-
go gatunku (Ryc. 1), a obecności jego nie potwierdzono od 1949 roku. Wy-
korzystując głównie dane z piśmiennictwa, zebrano informacje o występowa-
niu tego chrząszcza na obszarze naszego kraju. W zamieszczonym poniżej

*Druk pracy w 35% sfinansowany przez Katedrę Entomologii Leśnej AR w Krakowie.
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wykazie stanowisk podział Polski na krainy przyjęto za „Katalogiem fauny
Polski” (BURAKOWSKI i in. 1990), a poszczególne stanowiska w ich obrębie
uszeregowano w porządku alfabetycznym, umieszczając obok każdego
z nich w nawiasie koordynaty siatki UTM.
Wykaz stanowisk:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ciechocinek (CD55), Głogów (WT72),

Gubin (VT85), ad Gubin (VT85), ad Krosno Odrzańskie (WT06), Milicz
(XT51), lasek Odrzański Zagaj ad Krosno Odrzańskie (VT96), ad Toruń
(CD37), Zielona Góra (WT35);

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk purpurówki Kaehlera Purpuricenus kaehleri (L.) w Polsce
(na siatce UTM).

Fig. 1. Distribution of all known localities of Purpuricenus kaehleri (L.) in Poland (UTM-grid).
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– Nizina Mazowiecka: Dęblin-Irena (EC61), Grodzisk Mazowiecki (DC77),
Grodzisk Mazowiecki vic. (DC77), Sobieszyn (EC81), Wiązowna (EC27);

– Podlasie: Mrozy vic. (EC57);
– Śląsk Dolny: ad Chojnów (WS68), Kunice (WS87), Legnica-Piekary Wiel-

kie (WS87), Samborz (vic.) ad Środa Śląska (XS05), Wińsko (XT10), Wo-
łów (XS18);

– Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców vic. (DA16);
– Wyżyna Lubelska: Udrycze ad Zamość (FB63), Uher ad Chełm (FB66);
– Sudety Zachodnie: Mirsk nad Kwisą (WS24);
– Pieniny: między miejscowościami Szczawnica i Krościenko (DV67)

Analizując rozmieszczenie stanowisk (Ryc. 1) można wydzielić dwa głów-
ne obszary występowania purpurówki, położone we wschodniej i zachodniej
części kraju. O ile ten pierwszy związany jest ze szlakiem prowadzącym z Po-
dola, to obszar zachodni zapewne nie łączy się historycznie z Lubelszczyzną,
ale, na co po części wskazuje SZYMCZAKOWSKI (1965), z innym szlakiem
prowadzącym z Moraw. Występowanie w Pieninach wskazuje prawdopodob-
nie na jeszcze inną drogę migracyjną, a mianowicie południową przez Kar-
paty i prowadzącą zapewne z Niziny Węgierskiej. Stanowiska zaś w okolicy
Ojcowa, jak również w Toruniu i Ciechocinku należy wiązać raczej z zasię-
giem we wschodniej Polsce.

Z uwagi na m.in. fragmentaryczne dane dotyczące biologii i ekologii
P. kaehleri w Polsce, celowe wydaje się zamieszczenie dokładniejszych infor-
macji o jego występowaniu. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podaje go
jako pierwszy SIEBOLD (1847), powołując się na okaz, który przysłał mu
p. von NOWICKI z Torunia. Egzemplarz ten został najprawdopodobniej zło-
wiony w bliskiej okolicy tego miasta. Wskazuje na to później przede wszyst-
kim FRICKEN (1880), informując o złowieniu go pod Toruniem, chociaż
LENTZ (1857, 1879) podaje dokładnie to miasto jako miejsce jego występo-
wania. Jest to najbardziej na północ wysunięte historyczne stanowisko w Pol-
sce. LETZNER (1871) wymienia go z Milicza i to stanowisko zamieszcza na-
stępnie w swoich pracach również GERHARDT (1891, 1910). Publikacja
LETZNERa (1871) stanowiła dla GUTOWSKIEGO (1988) podstawę do poda-
nia P. kaehleri z rez. „Radziądz”. W istocie chodzi tu o stanowisko z Milicza,
a przyczyną przypisania tego gatunku wyżej wymienionemu rezerwatowi
były przyjęte w pracy tego autora założenia metodyczne, dotyczące interpre-
tacji danych z piśmiennictwa. QUEDENFELDT (1885) informuje o złowieniu
1 okazu przez prof. FISCHERa w początkach czerwca 1885 r. w lesie dębo-
wym pod Gubinem, oraz o tym, że podobno w latach wcześniejszych na pla-
cu drzewnym w tym mieście został znaleziony zawleczony tam egzemplarz.
REINECK (1919) wątpi w jego występowanie koło wyżej wspomnianego mia-
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sta, wykreślając z listy kózek Marchii Brandenburskiej, a WAGNER (1931)
uznaje za gatunek do niego zawleczony. Natomiast SCHMIDT (1951/1952)
uważa go za występujący na tym terenie, powołując się na dwa okazy dowo-
dowe znajdujące się w Muzeum Zoologicznym w Berlinie. Pierwszy z nich
zebrany został w Gubinie przez dr. QUELLE na brzoskwini, ale według wspo-
mnianego autora nie przypomina on już sobie tego znaleziska. Drugi okaz
złowił prof. HERING w czerwcu 1931 r. koło Krosna Odrzańskiego (HERING
1931). Według WAGNERa (1931) w tym przypadku chodzi także o zawleczo-
ny egzemplarz. POLENTZ (1939), wykorzystując notatki zmarłego w Zielonej
Górze współkierownika szkoły p. SCHMIDTa, podaje w swojej pracy dwa dal-
sze stanowiska: Zieloną Górę, a także Odrzański Zagaj (chodzi tu prawdo-
podobnie o noszący tę nazwę lasek koło Krosna Odrzańskiego), gdzie
purpurówka występowała w dużej liczbie. W zbiorach kózkowatych prof.
Stanisława KAPUŚCIŃSKIEGO znajdujących się w Katedrze Entomologii Le-
śnej Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie znajduje się nato-
miast okaz z kolekcji POLENTZa, wypożyczony ze zbiorów Muzeum Zoolo-
gicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i zaetykietowany: Glogau [Głogów].
Z Ciechocinka pochodzi okaz złowiony 15 VII 1949 przez prof. Stefana AL-
WINA, który został oznaczony przez prof. S. KAPUŚCIŃSKIEGO (ŚLIWIŃSKI,
LESSAER 1970). Jest to jednocześnie jedyne stwierdzenie tej kózki w Polsce
po II wojnie światowej. Niegdyś egzemplarz ten znajdował się w zbiorach nie
istniejącego już Zakładu Pomocy Naukowych i Dydaktycznych Wyższej
Szkoły Rolniczej w Poznaniu (obecnie Akademia Rolnicza), którego prof.
ALWIN był kierownikiem (ŚLIWIŃSKI, LESSAER 1970). Później przechowy-
wany był w jego prywatnym zbiorze we wsi Bojadła koło Zielonej Góry (inf.
ustna od doc. Jerzego M. GUTOWSKIEGO). Gdzie znajduje się obecnie – nie
wiadomo, bowiem w Muzeum Lubuskiego Klubu Przyrodników (obecnie
Klub Przyrodników) w Świebodzinie – instytucji w której posiadanie weszła
kolekcja ALWINA po jego śmierci, brak wspomnianego okazu (inf. ustna od
mgr. Mariusza MLECZAKA). W zbiorach Katedry Entomologii Leśnej Wy-
działu Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu znajduje się okaz tego
chrząszcza zaetykietowany: Pflanzenp. Inst. Bromberg, Purpuricenus Köhle-
ri (inf. ustna od dr. Andrzeja ŁABĘDZKIEGO). Oznacza to, że pochodzi ze
zbiorów istniejącego niegdyś w Bydgoszczy Instytutu Patologii Roślin (Pflan-
zenpathologisches Institut Bromberg). Jego funkcjonowanie należy wiązać
według autora z rozpoczęciem działalności w tym mieście w początkach XX
wieku Instytutu Rolniczego. Do takiego wniosku można dojść na podstawie
informacji zawartych w pracy DOMERACKIEJ (1963). Jest możliwe, że okaz
ten został niegdyś złowiony w tamtej okolicy. Z Prus wymieniają ten gatunek
ponadto ogólnikowo G. ZEBE (1853), BACH (1856) i SCHILSKY (1888, 1909),
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z Prus Zachodnich SEIDLITZ (1891), a z Marchii Brandenburskiej KUHNT
(1913). Stanowiska na Nizinie Mazowieckiej podaje głównie HILDT (1917).
Stwierdza on: „O ile wiem, znalazł go przed laty ś.p. Karol KLOSS w okolicy
Grodziska koło stacyi kolei W. W. w 1864 r. W tejże samej miejscowości na-
trafił na kilka okazów ś.p. Jan SZNABL w 1892 r.” Skrót W. W. oznacza tutaj
kolej warszawsko-wiedeńską. W Wiązownej znajdował tę kózkę według
wspomnianego autora p. SZWARCSZULC w 1874 roku, natomiast w Sobieszy-
nie profesor SĘPOŁOWSKI, w lipcu 1914 r. na krzakach malinowych, codzien-
nie po kilkadziesiąt okazów. W zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
w Warszawie znajdują się ponadto 2 okazy pochodzące z Dęblina-Ireny (ko-
lekcja Henryka CISZKIEWICZA), jeden złowiony 12 VIII [19]28 w sadzie, a
drugi 29 VII [19]33 (GUTOWSKI 1995). O występowaniu kózki na Nizinie
Mazowieckiej, w oparciu o wcześniejsze informacje z literatury, wspominają
ponadto m.in. BURAKOWSKI i NOWAKOWSKI (1981). Na Podlasiu znajdował
purpurówkę prezes Banku Polskiego ś.p. [J.] BAUMGARTEN „w okolicy stacyi
drogi żel. Warsz.–Terespolskiej Mrozy” (HILDT 1893). GUTOWSKI (1995)
podaje ponadto stanowisko z miejscowości Grodzisk koło Mrozów, lecz w
tym przypadku chodzi o Grodzisk Mazowiecki. Potwierdzają to oryginalne
dane o tym stanowisku wymieniane przez HILDTA (1917), o czym świadczą
także informacje zawarte w publikacji ŚLIWIŃSKIEGO i LESSAERA (1970).
Z Dolnego Śląska pochodzą najstarsze informacje o tym gatunku. WEIGEL
(1806) donosi, że purpurówka nie jest zbyt dużą rzadkością w Księstwie Le-
gnickim, szczególnie koło Chojnowa. O egzemplarzu złowionym niedaleko
Samborza koło Środy Śląskiej wspomina LETZNER (1850). W latach następ-
nych stanowiska z Chojnowa (informacja, którą wcześniej podał WEIGEL),
Legnicy, Środy Śląskiej (chodzi tu z pewnością o wyżej wymienione stanowi-
sko z okolic Samborza), Wińska i Wołowa podają LETZNER (1871) i GER-
HARDT (1891, 1910). Ten ostatni autor w swej późniejszej pracy wymienia
jako miejsca występowania dodatkowo Kunice koło Legnicy i Piekary Wiel-
kie, będące obecnie częścią tego miasta. Można uznać, że wcześniejsze dane
z Legnicy dotyczyły właśnie tych miejscowości. Informacje dotyczące wystę-
powania purpurówki na Śląsku można znaleźć ponadto w publikacjach
SCHILLINGa i RENDSCHMIDTa (1833), GRAVENHORSTa (1836), RENDSCH-
MIDTa (1851), KUHNTa (1913), KUNTZEGO i NOSKIEWICZA (1938), HORIO-
Na (1951) oraz innych. W okolicy Ojcowa przed ok. 100 laty znajdował tę
kózkę Emiljan SZLEZIGER (HILDT 1917, PAWŁOWSKI i in. 1994). W zbiorach
Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
w Krakowie znajdują się 2 egzemplarze odłowione na Lubelszczyźnie.
Pierwszy pochodzi z kolekcji Eustachego WRÓBLEWSKIEGO, ale nie posiada
dokładniejszych danych (lata zbioru ok. 1870–80 – inf. ustna od mgr. Danie-
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la KUBISZA). Drugi okaz zebrany został przez prof. Józefa FUDA-
KOWSKIEGO podczas jego pobytu w majątku w Uher koło Chełma,
23 VII 1912 (FUDAKOWSKI 1922). W zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii
PAN w Warszawie znajdują się poza tym 3 okazy znalezione w Udryczach
koło Zamościa. Dwa egzemplarze zawiera kolekcja H. CISZKIEWICZA, a dla
jednego z nich znana jest data połowu: 27 VI [1]912. Trzeci okaz, znaleziony
5 VII 1911, pochodzi z kolekcji Szymona TENENBAUMA (GUTOWSKI 1995).
Prawdopodobnie z tej samej miejscowości (stanowisko opatrzone jest
umieszczonym w nawiasie znakiem zapytania) pochodzi egzemplarz znajdu-
jący się w Państwowym Muzeum Przyrodniczym we Lwowie, zebrany
24 VI 1918 przez Z. ZAWADZKIEGO (z pewnością chodzi tu o Żelisława ZA-
WADZKIEGO) (RIZUN i in. 2000). PONGRÁCZ (1923) w swojej pracy, która po
części jest rezultatem jego własnych obserwacji z lat 1916–18, uważa
P. kaehleri za gatunek preferujący stepopodobne tereny Płaskowyżu Chełm-
skiego. O występowaniu tego gatunku na Wyżynie Lubelskiej wspominają
także KUNTZE i NOSKIEWICZ (1938) oraz SZYMCZAKOWSKI (1965), opiera-
jąc się na wcześniej publikowanych informacjach. W Zachodnich Sudetach
kózka ta znana jest tylko z Mirska nad Kwisą (GERHARDT 1891, 1910).
W Pieninach stwierdził ją wyłącznie HILDT, który znalazł jeden okaz między
Szczawnicą i Krościenkiem, 18 VIII 1876 na słupie telegraficznym (HILDT
1917). Ostatnio ROSSA i SOCHA (1998) podają jej obecność na tym terenie
w okresie od 1969 do 1995 roku, ale wynika to z błędnej interpretacji cyto-
wanego przez nich piśmiennictwa. W zbiorach Muzeum Przyrodniczego
ISiEZ PAN w Krakowie znajduje się ponadto okaz z kolekcji E. WRÓBLEW-
SKIEGO zaetykietowany „Tatry (?)!”, lecz według autora należy do tych da-
nych odnosić się z dużą rezerwą. Wzmianki o występowaniu tego chrząszcza
w Polsce, w oparciu o wcześniejsze informacje z literatury, zamieszczają po-
nadto w swoich pracach m.in. KULWIEĆ (1907) i M. ŁOMNICKI (1913).

Purpurówka Kaehlera jest chrząszczem dosyć dużym. Długość ciała po-
staci doskonałych (Ryc. 2) waha się od 9 do 21 mm (BENSE 1995). Czułki
u samicy są równe lub nieznacznie dłuższe od ciała, a u samca 1,5–2 razy
przekraczają jego długość. Górna strona ciała jest częściowo barwy od krwi-
stoczerwonej do cynobrowoczerwonej, a częściowo czarna. Na pokrywach
znajduje się czarna, eliptyczna plama, nie dochodząca najczęściej do ich
końca. Przedplecze jest całe czarne, z czerwoną przednią krawędzią lub czer-
woną plamką z każdej strony (DOMINIK, STARZYK 1989). Kózka ta jest zwią-
zana ze zboczami kserotermicznymi oraz ciepłymi terenami o charakterze
lasostepu, a spotykana jest także w sadach, ogrodach owocowych, lasach li-
ściastych i winnicach (DOMINIK, STARZYK 1989; BURAKOWSKI i in. 1990).
Imagines występują przede wszystkim na drzewach lęgowych, a także na
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kwiatach roślin zielnych i krzewów oraz nadgniłych owocach (BURAKOWSKI
i in. 1990), które stanowią ich pokarm (STARZYK 1999). W granicach nasze-
go kraju owady doskonałe spotykane były na krzakach malin (HILDT 1917),
róży girlandowej – Rosa majalis HERRM. [=Rosa cinnamomea L.] (POLENTZ
1939), brzoskwini – Persica MILL. (SCHMIDT 1951/1952), a także na kwiatach
marchwi – Daucus L., pokrzywy – Urtica L., wierzby kruchej – Salix fragilis L.
(LETZNER 1871; GERHARDT 1891, 1910) oraz brzoskwini – Persica (GER-
HARDT 1891, 1910). Chrząszcze pojawiają się od maja do sierpnia (DOMI-
NIK, STARZYK 1989). Z zebranych przez autora danych wynika, że imagines
spotykane były w granicach Polski od początków czerwca (QUEDENFELDT
1885) do drugiej dekady sierpnia (HILDT 1917, GUTOWSKI 1995). Owad ten

Ryc. 2. Purpurówka Kaehlera Purpuricenus kaehleri (L.) – samiec (oryg.)
Fig. 2. A male of Purpuricenus kaehleri (L.) (orig.)
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zasiedla drzewa lub krzewy osłabione, zamierające lub obumarłe na pniu
oraz obumierające lub martwe gałęzie w koronach drzew (STARZYK 1999).
Lista roślin żywicielskich larw obejmuje szereg gatunków drzew
i krzewów liściastych. Korzystając z informacji podanych przez BURAKOW-
SKIEGO i in. (1990), BENSEgo (1995), SLÁMAę (1998) i STARZYKA (1999)
można wymienić następujące ich rodzaje: Acer L., Aesculus L., Armeniaca
MILL., Castanea MILL., Cerasus MILL., Crataegus L., Cydonia MILL., Fagus L.,
Padus MILL., Pirus L., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L.,
Ulmus L., Vitis L. oraz inne. W granicach naszego kraju jako rośliny żywiciel-
skie larw omawianego gatunku podawane były wierzby (LETZNER 1871;
GERHARDT 1891, 1910). W pracy HILDTA (1917) czytamy ponadto: „Lęgnie
się i odbywa przemianę przeważnie w drzewach owocowych, rzadziej
w wierzbach. Najchętniej rozmnaża się w dereniu i w pigwach...” W pełni
udokumentowanych danych dotyczących rośliny żywicielskiej larw z terenu
Polski do tej pory jednak nie ma. Larwy purpurówki żerują początkowo pod
korą, a następnie wgryzają się dosyć głęboko do drewna. Chodnik larwalny
ma z reguły przebieg podłużny w stosunku do pnia lub konaru, zapełniony
jest drobnymi trocinkami i kończy się kolebką poczwarkową odizolowaną
zatyczką z wiórków. Przepoczwarczenie odbywa się wiosną. Imagines wygry-
zają się na zewnątrz owalnym otworem o wymiarach ok. 5×10 mm (DOMI-
NIK, STARZYK 1989). Cykl rozwojowy przebiega w ciągu dwóch lub trzech lat
(BURAKOWSKI i in. 1990; BENSE 1995).

Występowanie purpurówki w naszym kraju powinno być obecnie potwier-
dzone nowymi materiałami. Warto zastanowić się jakie czynniki miały wpływ
na to, że chrząszcz ten stał się w Polsce tak wielką rzadkością. Wydaje się, że
dużą rolę odegrało zastosowanie na szeroką skalę w latach po II wojnie świa-
towej intensywnej walki chemicznej ze szkodnikami i chorobami sadów – w
naszym kraju prawdopodobnie głównego środowiska występowania tej kóz-
ki. Na znaczenie stosowania insektycydów w zanikaniu tego gatunku wska-
zują m.in. HORION (1974) i SLÁMA (1998). Najbardziej ujemną rolę odegra-
ły tu zapewne syntetyczne preparaty organiczne, do których należał m.in.
DDT. Produkowany na skalę przemysłową od 1940 r. w Szwajcarii, a wkrótce
potem w prawie wszystkich państwach świata; działał jako trucizna żołądko-
wa i kontaktowa, zabijając owady z najrozmaitszych grup systematycznych
(PIENIĄŻEK 1961). Zmiany kultury sadowniczej w Polsce po II wojnie świa-
towej w stosunku do wcześniej inaczej rozumianej roli sadownictwa i związa-
nego z tym charakteru sadów mają tu również duże znaczenie. Bardzo ostra
zima 1939–40, podczas której wymarzło więcej niż połowa drzew owocowych
(PIENIĄŻEK 1961), mogła także w jakimś stopniu przyczynić się pośrednio
i bezpośrednio do zmniejszenia populacji tego ciepłolubnego chrząszcza.
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Zanikanie purpurówki wiąże się zapewne również z likwidacją pewnych spe-
cyficznych środowisk, np. płotów wyplatanych z gałęzi wierzbowych (można
podejrzewać, że były one jednym z miejsc rozwoju tego gatunku). Być może
skutkiem znacznego zmniejszenia się przez ostatnie 140 lat powierzchni bio-
topów kserotermicznych w rejonie Ojcowa jest nie odnalezienie na tym tere-
nie omawianej kózki, pomimo stałej jego penetracji przez entomologów
(PAWŁOWSKI i in. 1994). Nie bez znaczenia jest również fakt, że chrząszcz
ten, o czym wspomniano wcześniej, osiąga w naszym kraju północną granicę
zasięgu. Zanik populacji gatunku może być czasem spowodowany zdarze-
niami przypadkowymi, jak również czynnikami nieprzypadkowymi (SHAF-
FER 1981 wg KREBSa 1997). Można sobie wyobrazić, że w przypadku purpu-
rówki niekorzystny splot tych dwóch grup czynników mógł nawet w krótkim
czasie doprowadzić do wymarcia większości populacji. Jeżeli można ją spo-
tkać obecnie w granicach naszego kraju, to na pewno na pojedynczych stano-
wiskach. Niewykluczone jest, jak przypuszcza BOROWSKI (2000), że już u nas
nie występuje. Wydaje się, że ten niemały i tak charakterystyczny owad przez
tyle lat nie uszedłby prawdopodobnie uwadze zbieraczy. Trzeba jednak
pamiętać, że stanowiska, gdzie mógłby występować (stare zaniedbane sady,
zarośla kserotermiczne) są mało penetrowane przez entomologów, a sukces
w poszukiwaniach zależy w dużej mierze od systematycznej eksploracji
odpowiednich biotopów, a bardzo często od szczęścia i przypadku. Autor
pragnie w tym miejscu zwrócić uwagę na niedostateczną wiedzę o entomo-
faunie ksylofagicznej sadów owocowych, zwłaszcza starych i zaniedbanych.
Jej powodem jest w dużej mierze niewielka ilość informacji zdobytych meto-
dą hodowli imagines z pozyskanego w takich środowiskach materiału żywi-
cielskiego larw, będącego także potencjalnym miejscem rozwoju P. kaehleri.
Obecnie przy ciągłym procesie ocieplania się klimatu potwierdzanym przez
glacjologów i klimatologów, kózka ta powinna znaleźć bardziej korzystne
warunki do rozwoju w Polsce. Każda informacja o jej znalezieniu będzie
cenna z uwagi na potrzebę przede wszystkim monitorowania i ochrony po-
pulacji tak rzadkich w skali kraju zwierząt. Purpurówka zaliczona jest przez
GUTOWSKIEGO (1995) do gatunków wymierających i wytypowanych do
szczególnej ochrony we wschodniej części Polski, a od niedawna należy do
gatunków podlegających ścisłej ochronie w całym kraju (Rozporządzenie
2001). Figuruje także na niedawno opublikowanej „Czerwonej liście zwie-
rząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002). Konieczne
wydaje się również umieszczenie jej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt,
gdzie powinna otrzymać status gatunku skrajnie zagrożonego i ginącego.

Pragnę podziękować Panu Prof. dr. hab. Jerzemu R. STARZYKOWI za
uwagi dotyczące poruszonego tematu.
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SUMMARY

Purpuricenus kaehleri (L.) is a cerambycid beetle which is disappearing in many countries
of Europe. This southern species is very rare in Poland. During the last 200 years it was re-
ported from only 26 localities situated in different parts of the country (Fig. 1). The last in-
formation reported in 1949 concerned its occurrence in Ciechocinek. The beetles (Fig. 2)
attract attention because of their red elytra with a black spot, and also the length of their
body (9–21 mm). This insect is associated with xerothermic hill slopes and areas of
a steppe-forest character. It may also be found in orchards, broadleaf forests, and vineyards.
The beetles appear from May to August, in the first place on trees where they breed. P.
kaehleri attacks stems of weakened, dying, and dead trees and shrubs, and also dying or
dead branches in tree crowns. Most likely a wide utilization of insecticides in Poland after
2nd World War played a great role in disappearance of this species. Also new fruit-growing
methods were important factors in this respect. Perhaps P. kaehleri is no longer present in
Poland. However, it is rather difficult to find the beetles, and areas where this longhorn may
be present are little studied by entomologists. Its potential breeding material is rarely used
in laboratory rearing. Due to present warming up of the climate this stenothermal insect
may find more favourable living conditions in Poland, and new reports of its occurrence are
possible. Such information would be very valuable from the point of view of monitoring and
protection of rare animal species in Poland. P. kaehleri is under legal protection in Poland. It
is included in the Red List of Threatened Animals in Poland, recently published, but it
should also be included in the Polish Red Book of Animals as the species extremely endan-
gered and dying out.
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W Europie wydaje się wiele kluczy do oznaczania larw i wylinek ważek (Odonata):
w ostatnich dwóch dekadach wydano co najmniej kilkanaście znaczących pozycji. Jednak tyl-
ko niektóre zyskały powszechne uznanie. Należy do nich bez wątpienia opracowanie H. HE-
IDEMANNa i R. SEIDENBUSCHa „Die Libellelarven Deutschlands und Frankreichs. Hand-
buch für Exuviensammler” (Verlag Erna Bauer, Keltern 1993). Miarą uznania jest nobilita-
cja, jakiego dostąpiło jego drugie wydanie, o którym piszę w niniejszej notatce: włączenie do
prestiżowej serii „Fauna Niemiec”.

Modyfikacje w porównaniu z pierwszą edycją są niewielkie, polegają głównie na nieco
węższym doborze gatunków (ograniczonych do checklisty Niemiec), zmianach technicznych
i uaktualnieniu systematyki.

Praca składa się ze wstępu, części ogólnej i systematycznej. Część ogólna obejmuje: omó-
wienie konstrukcji klucza, słownik terminów obcych oraz opisy: morfologii i biologii larw,
metod zbierania i przechowywania wylinek, sposobów odłowu i hodowli larw. Kończy się
krótkim zreferowaniem problemów nomenklatorycznych, związanych z niektórymi z ujętych
gatunków. Część systematyczna obejmuje 80 gatunków. Zawiera klucze do rodzin, rodzajów
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i gatunków oraz opisy ich: morfologii, wymagań środowiskowych, miejsca i okresu znajdo-
wania wylinek, rozprzestrzenienia geograficznego i zasięgu pionowego. Zakończenie stano-
wi obszerny wykaz literatury (kluczy, opracowań na temat biologii i rozmieszczenia ważek,
ważniejszych artykułów o węższej tematyce – w sumie 233 pozycji) i indeks.

Bardzo mocną stroną pracy są ilustracje. 572 doskonałe rysunki zblokowane są w 112 ta-
blic, jeden rysunek umieszczony jest w tekście. Rysunki są czytelne, nie przeładowane szcze-
gółami. W pierwszym wydaniu znajdowały się na końcu książki. Tu rozmieszczone są grupa-
mi, w układzie odpowiadającym omawianym problemom (8 w części ogólnej, 104 w systema-
tycznej). Znacznie ułatwia to ich wykorzystywanie. W końcowej części książki znajduje się
też 8 czarno-białych fotografii, przedstawiających metamorfozę ważki i wylinki wybranych
gatunków.

W opisach morfologicznych na podkreślenie zasługuje szczegółowe rozważanie wielu
cech jednocześnie i analiza różnic międzyregionalnych. Często podanych jest wiele cech klu-
czowych z określeniem: u jak wielu okazów się sprawdzają, w jakich regionach występują, na
ile są wiarygodne. Jeśli rozróżnienie larw jest trudne, przedstawione są zakresy zmienności
cech kluczowych i przypadki, w których oznaczenie nie jest możliwe.

Wiele starszych kluczy cechuje nierówny poziom: niektóre rodziny czy rodzaje są w nich
przedstawione dobrze, inne wręcz słabo. Tu trudno wskazać słabe punkty. Szczególnie do-
skonale opracowana jest rodzina Coenagrionidae, stanowiąca „piętę Achillesową” niejedne-
go klucza. Wiele niepewności pozostało w rodzaju Sympetrum. Jednak wynika to głównie
z dużej zmienności osobniczej, cechującej niektóre gatunki.

Trudno też coś zarzucić stronie technicznej książki. Twarda oprawa, dobry, kredowy pa-
pier, doskonałe ilustracje. Mimo to cena jest stosunkowo niewysoka: 42 euro.

W warunkach polskich omawiane dzieło jest w pełni użyteczne. Obejmuje wszystkie
72 gatunki wykazane z Polski oraz dwa podane omyłkowo: Coenagrion mercuriale (CHARP.)
i Gomphus pulchellus SÉL. (cf. MIELEWCZYK 1990: [W:] J. RAZOWSKI (red.): Wykaz zwie-
rząt Polski. Tom I, część XXXII/1-20. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków: 39-41).
Jak też kilka takich, których znalezienie w kraju jest wprawdzie mało prawdopodobne, lecz
nie niemożliwe.

Podsumowując: omawiana książka jest bardzo dobra merytorycznie, funkcjonalna i god-
na polecenia każdemu, kto zajmuje się ważkami. Moim zdaniem, aktualnie jest to zdecydo-
wanie najlepszy klucz do larw ważek Europy Środkowej.

Paweł BUCZYŃSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin
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354. Pierwsze stwierdzenie Sympetrum depressiusculum (SÉLYS, 1841)
(Odonata: Libellulidae) na Pojezierzu Zachodniopomorskim
The first record of Sympetrum depressiusculum (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae)
in the Western Pomeranian Lakeland

KEY WORDS: Odonata, Dragonflies, Sympetrum depressiusculum, Poland, Western Pomerania, new locality.

Sympetrum depressiusculum (SÉLYS) jest gatunkiem ciepłolubnym, południowym; przez
Polskę przebiega północna granica jego zwartego zasięgu; dalej na północ podawano go je-
dynie jako sporadycznie stwierdzanego na Litwie (STANIONYTE 1993: [W:] New and rare for
Lithuania insect species. Records and descriptions of 1993. Institute of Ecology, Vilnius:
50-60). Częściej spotyka się go na południu i w centrum kraju, na pojezierzach północnej
Polski jest rzadki. Dlatego uznałem za celowe zaprezentowanie tej notatki.

W roku 2001 stwierdziłem występowanie Sympetrum depressiusculum na Pojezierzu Za-
chodniopomorskim:
– Lutkowo, wieś w gminie Dobrzany (UTM: WV21), 14 X 2001, 1%, leg., det. et coll.

G. MICHOŃSKI; na niewielkiej łące położonej przy użytku ekologicznym „Stawy Lutkow-
skie” znaleziony został jeden żywy osobnik (jedynie z niewielkim fragmentem tylnego,
prawego skrzydła) leżący na ścieżce.
Gatunek najprawdopodobniej rozwija się w stawach. Nie są to typowe stawy rybne. Część

ze zbiorników jest prawie wyschnięta, pozostały tylko niewielkie oczka z otwartym lustrem
wody. Stawy w dużej części są poprzerastane płatami Typha sp. i Carex sp. Cały kilkudziesię-
ciohektarowy kompleks otoczony jest lasem mieszanym. W niektórych miejscach las prze-
chodzi w wierzbowo-olszowe zarośla nadbrzeżne.

Do tej pory S. depressiusculum stwierdzony był na Pomorzu tylko dwa razy. Były to stano-
wiska: Człopa (WU78) (MÜNCHBERG 1936: Abh. Ber. naturw. Abt. grenzmärk. Ges. Schne-
idemühl, 11: 118-124) oraz rezerwat „Ptasi Raj” koło Górek Wschodnich, na obrzeżach
Gdańska (CF52) (MIELEWCZYK 1970: Fragm. faun., 15, 19: 343-363). Zdecydowanie czę-
ściej gatunek spotykany był na południe od Pomorza, skąd podawano go m.in. z: Puszczy
Zielonki koło Poznania (XU42) (ŁABĘDZKI 1990 (1989): Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk
Leśn. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 68: 39-45) i z Poznania (BERNARD 2002: Kronika miasta Po-
znania, 2002, 3:101-108).

S. depressiusculum występuje zapewne jeszcze na innych stanowiskach na północy kraju,
również na Pojezierzach Pomorskich, a przyczyną małej liczby doniesień jest prawdopodob-
nie brak badań ukierunkowanych na jego wykrycie. O ile obserwowane w ostatnich latach
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355. Nowe dane o ważkach (Odonata) północno-wschodniej Polski *
New data on the dragonflies (Odonata) of North-Eeastern Poland

KEY WORDS: Dragonflies, Odonata, NE Poland, Lakelands, new localities.

W II połowie czerwca 2002 r. przebywałem na pojezierzach: Mazurskim i Litewskim,
prowadząc w tym czasie obserwacje imagines ważek. Uzyskane wyniki okazały się interesu-
jące zarówno ze względu na liczbę odnotowanych gatunków, jak i stwierdzenie kilku gatun-
ków rzadkich, chronionych i (lub) zagrożonych w Polsce. Poniżej przedstawiam te dane wraz
z krótkim komentarzem.
Stanowiska i  daty  obserwacj i :
– Pojez ierze  Mazurskie : 1 – Jez. Łuknajno ad Mikołajki (UTM: EE46), płytkie, z szero-

kim pasem szuwarów, 25 VI; 2 – Jez. Garbaś ad Liski (EE77), z dobrze wykształconą ro-
ślinnością szuwarową przechodzącą w bór bagienny, 16 VI; 3 – Płowiecka Góra ad Stare
Juchy (EE77), drobne zbiorniki wodne na pastwisku, z drobnym zbiornikiem niskotorfo-
wiskowym, 16 VI i 18 VI; 4 – Stare Juchy (EE77), strumień (eutroficzny, wolno płynący,
z szuwarami przybrzeżnymi), 20 VI; 5 – Jez. Szóstak (EE77), zatoka południowa (mezo-
troficzne, z wąską strefą szuwarów), 21 VI; 6 – strumień S od Jez. Szóstak (EE77), odpływ
w kierunku Jez. Ułówki (z gęstym szuwarem z dominacją Sparganium sp.), 21 VI; 7 – Jez.
Ułówki ad Gorło (EE87), z dobrze rozwiniętym pasem szuwarów, strefą pływających liści
i obfitą roślinnością zanurzoną, 16 VI i 18 VI; 8 – Gorło (EE87), drobne zbiorniki śród-
polne ze skrzypem błotnym N od wsi, 17–18 VI; 9 – Piaski (EE87), Jez. Łaśmiady, zatoka
z ujściem rzeki Ełk (bogata w gatunki roślinność szuwarowa), 27 VI; 10 – Połom (EE87),
rzeka Ełk, z obfitą roślinnością zanurzoną, 19 VI i 27 VI; 11 – Jez. Zawadzkie (EE87)
(eutroficzne, z szerokim pasem szuwarów) i przyległe podmokłe łąki, 24 VI; 12 – Stare Ju-
chy (EE77), strumień NE od wsi, między małym jeziorem śródleśnym (bez nazwy) a Jez.
Ułówki, 16 VI i 20 VI; 13 – Mazury (EE89), staw NW od wsi, z rozproszoną roślinnością
szuwarową, 21 VI; 14 – Czerwony Dwór (EE79), drogi leśne i małe strumienie w okoli-
cach wsi, 21 VI.

– Pojezierze  Li tewskie :  15 – Puszcza Romincka (FF91), polany, bagna i małe strumie-
nie, 17 VI; 16 – Jez. Ostrówek ad Gałwiecie (FF91) (dystroficzne, z pasem szuwarów
i strefą pływających liści, m.in. Nuphar pumila (TIMM) DC,17 VI; 17 – rzeka Jarka ad Goł-
dap (FF81), 17 VI; 18 – Wigierski Park Narodowy (FE38), Jez. Wigry (płytkie, eutroficz-
ne, z licznymi zatokami), 19 VI.

ocieplanie klimatu okaże się trwałe, być może stanie się elementem fauny północnej Polski
– wymaga to jednak potwierdzenia w dalszych obserwacjach. Byłoby to zbieżne z trendami,
obserwowanymi w Europie Środkowej już u szeregu innych ciepłolubnych gatunków ważek
(np. BUCZYŃSKI i in. 2002: Libellula, 21, 1/2: 15-24; OTT 2001: [W:] WALTER i in. (red.): „Fin-
gerprints” of Climate Change. Adapted Behaviour and Shifting Species Ranges. Kluwer Aca-
demic / Plenum Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: 89-111).

Dziękuję Pawłowi BUCZYŃSKIEMU za okazaną pomoc.

Grzegorz MICHOŃSKI, Ińsko

* Druk pracy sfinansowany przez autora.
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356. Psylliodes laticollis KUTSCHERA, 1864 (Coleoptera: Chrysomelidae),
nowy dla fauny Polski
Psylliodes laticollis KUTSCHERA, 1864 (Coleoptera: Chrysomelidae), a beetle new to the
Polish fauna

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, Psylliodes laticollis, new record, Poland.

Psylliodes laticollis KUTSCHERA, 1864 przez długi czas uchodził za gatunek zachod-
nio-śródziemnomorski. Opisany z Sycylii, był wykazywany z Włoch, Francji, Hiszpanii,
Algierii i Maroka. Później został odnaleziony także w południowej Grecji, na Krecie i w za-
chodniej Bułgarii. W roku 1955, G. A. LOHSE opisał z Europy Środkowej nowy gatunek –

Wyniki :
Calopteryx splendens (HARR.) – stanowiska nr 4, 6, 7, 10, 12, 15, 17; Calopteryx virgo (L.)

– 4, 6, 10, 12, 14, 15, 17; Lestes sponsa (HANSEM.) – 8, 9, 13; Lestes virens (CHARP.) – 8, 13
(każdorazowo licznie); Platycnemis pennipes (PALL.) – 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18; Pyrrhosoma nym-
phula (SULZ.) – 12, 14; Erythromma najas (HANSEM.) – 3, 7, 9, 13, 16, 18; Ischnura elegans
(VANDER L.) – 1, 2, 7, 9, 11, 13; Coenagrion hastulatum (CHARP.) – 2, 13; Coenagrion puel-
la (L.) – 2, 3, 8, 9, 13, 16, 18; Coenagrion pulchellum (VANDER L.) – 1, 2; Enallagma cyathige-
rum (CHARP.) – 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16; Aeshna cyanea (O. F. MÜLL.) – 15; Aeshna gran-
dis (L.) – 4, 14, 15; Aeshna isosceles (O. F. MÜLL.) – 1 (nielicznie), 7 (regularnie i nierzad-
ko), 8 (1%), 5, 15, 18 (po jednym osobniku); Aeshna juncea (L.) – 15 (licznie na polanach);
Anax imperator LEACH – 7, 11; Anax parthenope (SÉL.) – 7 (licznie, odnotowano składanie
jaj), 2, 11, 15 (zazwyczaj licznie); Gomphus vulgatissimus (L.) – 10 (wylinki), 4; Onychogom-
phus forcipatus (L.) – 10, 15, 16; Cordulia aenea (L.) – 4, 7, 11, 15, 16, 18; Somatochlora arcti-
ca (ZETT.) – 3 (tylko 1% dnia 16 VI); Somatochlora flavomaculata (VANDER L.) – 15; Soma-
tochlora metallica (VANDER L.) – 6, 10, 16; Epitheca bimaculata (CHARP.) – 15 (tylko 1%
złowiony na drodze leśnej); Libellula fulva (O. F. MÜLL.) – 3, 9, 10, 12, 14; Libellula depres-
sa L. – 3, 4, 8; Libellula quadrimaculata L. – 3, 8, 13, 16, 18; Orthetrum cancellatum (L.)
– 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 18; Sympetrum danae (SULZ.) – 1, 3, 13; Sympetrum flaveolum (L.)
– 3, 8, 11, 18; Sympetrum sanguineum (O. F. MÜLL.) – 1, 8; Leucorrhinia albifrons (BURM.)
– 16 (tylko 1%); Leucorrhinia dubia (L.) – 2 (liczne niedojrzałe imagines); Leucorrhinia pec-
toralis (CHARP.) – 13 (1%), 14 (1%, 1&).

Na Pojezierzu Mazurskim odnotowałem w sumie 31 gatunków. Trzy z nich podano stąd
po raz pierwszy: Aeshna isosceles, Anax parthenope i Somatochlora arctica. Według analizy
BUCZYŃSKIEGO, LEWANDOWSKIEGO (w druku: Wiad. entomol.) z tego makroregionu zna-
no dotąd 55 gatunków ważek. Z Poj. Suwalskiego podałem 20 gatunków. Na szczególną
uwagę zasługują też stanowiska ważek chronionych (Leucorrhinia albifrons, L. pectoralis) i
uwzględnionych w krajowej Czerwonej liście (Aeshna juncea, Somatochlora arctica, Leucor-
rhinia albifrons) (BERNARD i in. 2002: [W:] GŁOWACIŃSKI Z. (red.): Czerwona Lista Zwie-
rząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125-127).

Panu Dr. Pawłowi BUCZYŃSKIEMU serdecznie dziękuję za obszerne informacje o odona-
tofaunie północno-wschodniej Polski i przetłumaczenie pracy na język polski.

Helmut DONATH, Zieckau (Niemcy)
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357. Nowe stanowiska Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR et MOSCONA,
1954 (Diptera, Pupipara: Nycteribiidae) w Polsce
New localities of Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR et MOSCONA, 1954 (Diptera,
Pupipara: Nycteribiidae) in Poland

KEY WORDS: Diptera, Nycteribiidae, Nycteribia kolenatii, new localities, Poland.

Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR et MOSCONA, 1954
– Zwierzyniec FB30 (woj. lubelskie, pow. zamojski), park Technikum Leśnego, 20 VII 1987,

1% – na % Myotis daubentonii (KUHL), leg. M. JURCZYSZYN, det. A. NOWOSAD.
– Topólcza FB31 (woj. lubelskie, pow. zamojski), nad rzeką, 4 VII 1989, 2&& – na % Myotis

daubentonii, leg. M. JURCZYSZYN, det. A. NOWOSAD.
– Wojcieszów Górny WS64 (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski), Jaskinia Północna,

21 II 1988, 1& – na & Myotis daubentonii, leg. et det. A. NOWOSAD.
– Jezioro Jaczno FF21 (woj. podlaskie, pow. suwalski), nad kanałem w pobliżu młyna,

7 VII 2000, 1% 1& – na & Myotis daubentonii (juv.), leg. M. CIECHANOWSKI et M. WOJ-
CIECHOWSKI, det. A. NOWOSAD; 1% 2&& – na % Myotis daubentonii (ad.), leg. M. CIE-
CHANOWSKI et M. WOJCIECHOWSKI, det. A. NOWOSAD; 1% – na & Myotis daubentonii
(juv.), leg. M. CIECHANOWSKI et M. WOJCIECHOWSKI, det. A. NOWOSAD.

Andrzej NOWOSAD, Poznań

Psylliodes weberi LOHSE, 1955. Wkrótce został on wykazany z licznych stanowisk w Niem-
czech, zwłaszcza w ich zachodniej części, krajach Beneluxu i południowej Anglii. W roku
1995, M. DOEBERL zwrócił uwagę, że śródziemnomorski P. laticollis KUTSCH. i środkowoeu-
ropejski P. weberi LOHSE są w zasadzie identyczne i dokonał ich formalnej synonimizacji. Już
pod nazwą P. laticollis gatunek ten został podany z Frankfurtu nad Odrą i Słowacji, w obu
przypadkach tuż przy granicy z Polską. Występowanie tego gatunku w Polsce wydało się więc
bardzo prawdopodobne, co potwierdzone zostało odnalezieniem go w południowo-zachod-
niej części kraju:
– Dolny Śląsk, rezerwat „Zimna Woda” ad Legnica, 16 V 1992, 2 exx., leg, L. BOROWIEC.

Wydaje się, że P. laticollis jest w ekspansji z refugium śródziemnomorskiego. Świadczy
o tym fakt, że stanowiska środkowoeuropejskie oparte są w większości o materiały z ostat-
nich 50 lat, a w miejscu występowania gatunek ten zwykle jest poławiany w licznych okazach.
Z uwagi na jego rzucającą się w oczy wielkość i łatwość odróżnienia od pospolitego P. napi
(FABR.) trudno przypuszczać, aby w przeszłości został on przeoczony. Poza tym, w starych
zbiorach jest on bardzo rzadko reprezentowany. P. laticollis troficznie jest związany z rukwią
wodną – Nasturtium officinale R. BR. i łowiony bywa na brzegach cieków wodnych i podmo-
kłych łąkach. W rezerwacie „Zimna Woda” został wyczerpakowany z rukwii rosnącej wzdłuż
potoku Zimna Woda. Gatunek nowy dla fauny Polski.

Lech BOROWIEC, Inst. Zool. UWr, Wrocław
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XXVI  Nordic-Baltic Congress of Entomology
8–13 lipca 2003, Skalupes (Łotwa)

W dniach 8–13 lipca 2003 r. w Skalupes na Łotwie odbył się 26 Kongres Entomologiczny
Krajów Skandynawskich i Regionu Bałtyckiego. Obrady odbywały się na skraju Parku Naro-
dowego Gauja, w ośrodku wypoczynkowym, w którym za czasów radzieckich była tajna baza
dowodzenia na wypadek wojny. Dlatego pod ośrodkiem znajduje się system dobrze ukrytych
bunkrów. Obecnie udostępnione są one turystom.

Na kongres przybyli entomolodzy z Norwegii, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Polskę reprezentowali autorzy niniejszego sprawozdania.
Część uczestników nie dojechała ze względu na kłopoty z wizami. W związku akcesem Ło-
twy do Unii Europejskiej zaostrzone zostały przepisy na granicy. Dlatego nie dojechały nie-
które osoby z m.in. Litwy, Azejberdżanu, Turcji. Na spotkanie w Skalupes przyjechało
61 uczestników (zgłosiło udział ponad 90).

Pierwszy referat plenarny wygłoszony przez L. SOMME (Norwegia), dotyczył historii
skandynawskich kongresów entomologicznych. Pierwszy odbył się w 1923 roku w Sztokhol-
mie. Kolejne odbywały się w odstępach trzyletnich w różnych krajach. Początkowo uczestni-
kami byli jedynie entomolodzy ze Skandynawii. Przeciętnie w zjazdach uczestniczyło
100–120 uczestników, z wyraźną dominacją szwedzkich i fińskich entomologów. Najliczniej-
szy był zjazd w 1947 roku w Helsinkach (148 osób). Najniższa frekwencja była w 1986 roku
w Trondheim (48 uczestników). W czasie 23 kongresu w Turku (1994) postanowiono rozsze-
rzyć koncepcję spotkań i zaprosić entomologów z Regionu Bałtyckiego. W pierwszym rzę-
dzie dołączyli entomolodzy z republik bałtyckich: Estonii, Łotwy i Litwy. Wspólny nordycko
– bałtycki zjazd odbył się w Tartu w 1997 roku. Zmiana formuły zaowocowała zwiększeniem
udziału poza-skandynawskich państw. Stwarza to zupełnie nowe perspektywy. Zaś zaintere-
sowanie wychodzi daleko poza zlewnię Morza Bałtyckiego.

Dotychczasowa tematyka zjazdów obejmowała faunistykę, taksonomię, ekologię oraz en-
tomologię stosowaną. W ostatnim czasie coraz silniej zaznaczają się wątki związane z ochro-
ną bioróżnorodności oraz badaniami genetycznymi.

Drugi referat plenarny (V. MELECIS, Łotwa) poświęcony był historii Łotewskiego Towa-
rzystwa Entomologicznego. Pierwszy okres działalności przypadł na lata 1918–1940. Ponow-
na aktywność łotewskich entomologów rozpoczęła się w 1951 roku, z chwilą powołania od-
działu Towarzystwa Entomologicznego Związku Radzieckiego. Dlatego 50. rocznicę po-
wstania świętowano w 2001 roku. Towarzystwo dużą wagę przywiązuje do popularyzacji wie-
dzy. Od 1999 roku wybierany jest gatunek owada roku. Stwarza to okazję do dyskusji, wycie-
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czek terenowych, spotkań, publikacji i przede wszystkim popularyzacji tematyki entomolo-
gicznej wśród szerokiego kręgu społeczeństwa. Do ostatnich większych przedsięwzięć Towa-
rzystwa należy opracowywanie pełnego spisu owadów Łotwy.

Trzeci referat plenarny poświęcony był roli obszarów transgranicznych w ochronie owa-
dów (S. CZACHOROWSKI). Temat spotkał się z zainteresowaniem także w łotewskich me-
diach. Fragment wykładu oraz króciutki wywiad z prelegentem został pokazany w łotewskiej
telewizji (Panorama). Z dużym zainteresowaniem spotkał się także wykład E. B. HAGVAR

(Norwegia) dotyczący możliwego wpływu genetycznie modyfikowanych roślin na owady.
Łącznie wygłoszono 7 wykładów plenarnych, ponad 30 komunikatów oraz zaprezentowa-

no ponad 20 plakatów, w tym dwa z Polski. Jeden autorstwa E. BIESIADKI i J. PAKULNIC-
KIEJ, dotyczył chrząszczy wodnych rzeki Niemna, drugi (S. CZACHOROWSKI) dotyczył chru-
ścików tej rzeki. Obrady, poza częścią plenarną, odbywały się w trzech sekcjach:

1. entomologii stosowanej (rolnictwo i leśnictwo),
2. taksonomii i faunistyki
3. ekologii stawonogów.

Tradycyjnie już w spotkaniach entomologów uczestniczyli specjaliści zajmujący się rozto-
czami i wijami.

Uzupełnieniem obrad w sekcjach były wieczorne połowy owadów do światła oraz wyciecz-
ki. Szczególnie chcielibyśmy podziękować M. KALNINSOWI, który zorganizował nam kilku-
godzinną wycieczkę samochodową po najpiękniejszych miejscach okolicy. W rezultacie za-
planowaliśmy nie tylko ściślejszą współpracę oraz wspólne badania, lecz postanowiliśmy za
jakiś czas zorganizować letnie warsztaty terenowe na Łotwie. Do udziału zapraszać będzie-
my studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Warsztaty będą miały
charakter międzynarodowy i odbędą się najpewniej w lipcu 2005 roku.

Kolejny kongres – XXVII – odbędzie się w 2007 roku w Uppsali w Szwecji, z okazji 300.
rocznicy urodzin Linneusza. Nie powinno zabraknąć entomologów z Polski.

Stanisław CZACHOROWSKI, Joanna PAKULNICKA, Kat. Ekol. i Ochr. Środ. UWM, Olsztyn



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.



WARUNKI   PRENUMERATY  -  SUBSCRIPTION   ORDERS

PRENUMERATA   KRAJOWA.  Prenumeratę  krajową   dla   osób   fizycznych   nie   będących   członkami
PTEnt. oraz osób prawnych prowadzi Biblioteka Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław. Wpłaty na rok
2003, w wysokości 45,-  zł., przyjmowane są na konto:

PKO BP SA, I O/Poznań
Nr 10204027-2596-270-1.  Zamówienia   hurtowe  prosimy  kierować pod adresem Redakcji. Przy

zakupie powyżej 30 egzemplarzy udzielamy 20% rabatu..  Prenumeratę  dla  członków  PTEnt.,  z  20%  zniżką,  przyjmuje:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologcznego,

ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań,
PKO BP SA, I O/Poznań, nr 10204027-2596-270-1

FOREIGN   SUBSCRIPTION

Subscription order and all payments should be adressed to:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland.

Our account: No  10204027-2596-270-1
is placed in: PKO Bank Polski SA,  I O/Poznań, Poland.

Price: institutional - 30 $, personal - 20 $, single fascicles - 10 $ each.


