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Ważki (Odonata) kilku drobnych zbiorników wodnych okolic
Nowogardu (Pobrzeże Szczecińskie) *

Dragonflies (Odonata) of some small water bodies in the vicinity
of Nowogard (the Szczecin Coastal Region)

ANDRZEJ ZAWAL 1, PAWEŁ BUCZYŃSKI 2, PRZEMYSŁAW MROWIŃSKI 3

1 Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, ul. Wąska 13,
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20-033 Lublin; pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl
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ABSTRACT: 33 dragonfly species were recorded during the years 1999–2000 in small water
bodies in the vicinity of Nowogard (N Poland), among them Sympecma paedisca, Aeshna
subarctica elisabethae and five species of the genus Leucorrhinia. The composition and
structure of dragonfly communities are analysed in the paper, as well as their dependence
on selected natural and anthropogenic factors. The literature data about dragonflies of the
Szczecin Coastal Region are summarised. Because of the occurrence of some protected and
red listed dragonfly species, the setting up of a reserve is proposed at one of the localities.

KEY WORDS: Odonata, Poland, faunistics, ecology, small water bodies.

Wstęp

Pobrzeże Szczecińskie należy do obszarów, gdzie rzadko prowadzono sys-
tematyczne badania odonatologiczne. Bibliografia regionu liczy niespełna
dwadzieścia prac, przeważnie o charakterze cząstkowym. Niemal wszystkie
dotyczą mezoregionów zróżnicowanych hydrograficznie. Z Równiny Nowo-
gardzkiej, terenu leśno-rolniczego o małym zróżnicowaniu hydrograficznym,
publikowano dotąd tylko pojedyncze wzmianki (MROWIŃSKI, ZAWAL 2003;

*Druk pracy w 50% sfinansowany przez Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodni-
czych, Katedrę Zoologii Bezkręgowców i Limnologii.
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BUCZYŃSKI, ZAWAL 2004). Najbliższym terenem, z którego pochodzą peł-
niejsze dane, są okolice Goleniowa (Równina Goleniowska) (JOECKS 1925;
MIELEWCZYK 1969).

Niniejsza praca wypełnia tę lukę w badaniach faunistycznych północ-
no-zachodniej Polski, wskazując jednocześnie na charakter odonatofauny
w krajobrazie leśno-rolniczym.

Charakterystyka terenu badań

Badane zbiorniki znajdują się na Równinie Nowogardzkiej należącej do
Pobrzeża Szczecińskiego. Mezoregion ten, pofałdowany przez morenę den-
ną, wznosi się do wysokości bezwzględnej ponad 50 m n.p.m. Jest słabo zale-
siony, pokryty przez gleby o charakterze pseudobielicowym (KONDRACKI
2000).

Prace objęły pięć stanowisk (Ryc.):
1. Zbiornik eutroficzny koło wsi Czermnica (UTM: VV95), w wyrobisku

piasku, otoczony lasem mieszanym. Okrągły, średnica około 4 m, głębo-
kość maksymalna około 1 m. Dno muliste z dużą ilością zalegających liści,
po brzegach miejscami Typha latifolia L., dno częściowo zarośnięte przez
Polygonum amphibium L. i Glyceria aquatica (L.) WAHLB.

2. Zbiornik dystroficzny I koło wsi Czermnica (VV95). Powierzchnia ok. 0,5
ha, głębokość maks. ok. 4 m, otoczony lasem mieszanym. Wykorzystywany
do celów rekreacyjnych, jeden z brzegów z niewielką piaszczystą plażą.
Brzeg południowy z nachodzącym płem torfowcowym, na granicy wody
z wąskim pasem Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STEUD. i Carex sp.
Pozostałe brzegi porośnięte przez pas P. australis (2–4 m szerokości).

3. Zbiornik dystroficzny II koło wsi Czermnica (VV95). Powierzchnia ok.
0,5 ha, głębokość maks. ok. 3 m, otoczony lasem mieszanym. Z brzegów
nachodzące pło torfowcowe, na granicy wody z wąskim pasem Phragmites
australis i Carex sp. Lustro wody w ok. 60% zarośnięte przez Potamogeton
natans L.

4. Zbiornik śródpolny koło wsi Kikorze (WV04). Eutroficzny, astatyczny,
dwa brzegi przylegają do pola uprawnego, jeden do drogi asfaltowej i je-
den do łęgu olszowego. Ok. 30% powierzchni zarośnięte przez rzadki szu-
war Typha angustifolia L. i Carex sp., pozostała część okolona bardzo wą-
skim pasem (ok. 0,5 m) Carex sp., dno z dużą ilością mułu.

5. Śródleśny zbiornik eutroficzny koło wsi Żabowo (WV15), o pewnych ce-
chach dystrofii (brunatna woda). Otoczony lasem liściastym, o powierzch-
ni ok. 0,25 ha, głębokości do ok. 2 m. Dno muliste, z dużą ilością materii
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organicznej. Na jednym z brzegów duży płat Equisetum sp., przy przeciw-
ległym płat Typha latifolia, reszta okolona wąskim pasem Carex sp., za któ-
rym występuje Polygonum amphibium.

Metodyka i materiał

Prace terenowe prowadzono w roku 1999 (III–X) i 2000 (III–V). Próby
pobierano w odstępach miesięcznych. Larwy łowiono czerpakiem hydrobio-
logicznym, wykonując 20 zagarnięć na powierzchni dna ok. 1 m2. W zbiorni-
kach zróżnicowanych przestrzennie pobierano kilka prób w różnych strefach
(stanowisko 2. – 5 podstanowisk, 3. – 4, 4. – 3, 5. – 3 podstanowiska). Zebra-
ny materiał konserwowano w 70% alkoholu. Imagines łowiono siatką ento-
mologiczną, każdorazowo 15 minut. Złowione osobniki wypuszczano po
oznaczeniu. Zbierano też wylinki z brzegu, roślinności szuwarowej i zarośli
wierzbowych.

Ryc. Teren badań: 1 – główne drogi, 2 – linia kolejowa, 3 – miejscowości, 4 – stanowiska ba-
dawcze.

Fig. Study area: 1 – main roads, 2 – railway, 3 – towns and villages, 4 – research localities.
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Zebrany materiał liczy 2234 okazy: 1539 larw (na stanowiskach 1. – 5. od-
powiednio: 964, 256, 710, 274 i 230 osobniki), 637 imagines (11, 197, 205,
116 i 108 osobników) i 58 wylinek (3, 5, 49, 1 i 0 okazów).

W analizie materiału wykorzystano wskaźniki dominacji i frekwencji
(SZUJECKI 1983), zróżnicowanie gatunkowe określono wskaźnikiem Hurl-
berta (Probability of Interspecific Encounters) (LAMPERT, SOMMER 1996).
Przy określaniu struktury dominacji przyjęto podział gatunków na: domi-
nanty (>20%), subdominanty (5–20%) i adominanty (<5%) (KORNI-
JÓW 1989). Wartości wskaźników frekwencji podzielono na cztery klasy:
100–75%, 74–50%, 49–25% i poniżej 25%.

Wyniki

Zebrany materiał reprezentuje 33 gatunki ważek. Sympecma fusca, S. pa-
edisca i Lestes virens stwierdzono tylko jako imagines, pozostałe gatunki były
reprezentowane również przez larwy lub wylinki. Niewielką część larw
– okazy młode lub niekompletne – oznaczono tylko do poziomu rodzaju lub
rodziny (Tab. I).

W najwyższej klasie frekwencji mieścił się tylko Coenagrion puella, w kla-
sie drugiej trzy gatunki (Coenagrion hastulatum, Cordulia aenea, Erythrom-
ma najas), w trzeciej – 8, w czwartej – 21 (Tab. I).

Najwięcej gatunków (25) występowało na stanowisku 3., przy czy jeden
z nich (Lestes dryas) został odnotowany wyłącznie jako imago. Następnymi
w kolejności były stanowiska: 2. (21 gatunków, dwa tylko jako imagines),
4. (16 gatunków, 6 tylko jako imagines), 5. (11 gatunków, jeden tylko jako
imago) i 1. (8 gatunków, trzy tylko jako imagines) (Tab. I).

Największe zagęszczenie larw odnotowano na stanowisku 3., najmniejsze
– na 2. Największa liczebność imagines cechowała także stanowisko 3., na-
stępne w kolejności były stanowiska: 2., 4. i 5. (o zbliżonych do siebie warto-
ściach tego wskaźnika), najmniejszą liczebność odnotowano na stanowis-
ku 1. (Tab. I).

Poszczególne zbiorniki różniły się też strukturą dominacji. Najwięcej do-
minantów i subdominantów występowało w zbiornikach dystroficznych koło
Czermnicy (stanowisko 2.: jeden dominant i pięć subdominantów; 3.: jeden
dominant i cztery subdominanty), przy czym trzy z nich (Enallagma cyathige-
rum, Coenagrion puella i Cordulia aenea) były wspólne dla obu tych zbiorni-
ków. Stanowiska 1. i 5. miały po dwa gatunki dominujące i jednego subdomi-
nanta, zaś 4. – jednego dominanta i dwa subdominanty. Wspólny dla tych
trzech zbiorników jest tylko Coenagrion puella, natomiast C. hastulatum był
dominantem na stanowisku 5. i subdominantem na stanowisku 1. (Tab. I).
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Mimo że na stanowiskach 2. i 3. występowało więcej dominantów i subdo-
minantów, ich łączna dominacja była niższa niż w pozostałych zbiornikach:
nieco ponad 70% całości fauny ważek. Na stanowisku 5. wskaźnik ten wy-
niósł ok. 82%, a na stanowiskach 1. i 4. nieco powyżej 90%. Także zróżnico-
wanie gatunkowe wskazuje na względne zrównoważenie struktury dominacji
na stanowiskach 2. i 3., podczas gdy pozostałe zbiorniki cechowały niskie lub
bardzo niskie wartości tego wskaźnika (Tab. I).

Dyskusja

Stwierdzone 33 gatunki ważek to 46% fauny krajowej (MIELEWCZYK
1990, 1997) i 57% gatunków odnotowanych na Pobrzeżu Szczecińskim
(SCHMIDT 1895; JOECKS 1925; KRÜGER 1925; CZUBIŃSKI, URBAŃSKI 1951;
MIELEWCZYK 1969; URBAŃSKI 1970; MUSIAŁ 1975, 1979, 1988; BERNARD
2000; BARANOWSKA, ZAWAL 2002, 2004; BUCZYŃSKI 2002, 2003; BUCZYŃ-
SKI i in. 2002; KOZAK, ZAWAL 2002; MROWIŃSKI, ZAWAL 2003; ZAWAL
2003; BUCZYŃSKI, ZAWAL 2004) (Tab. II). Biorąc pod uwagę, że drobne
zbiorniki cechuje zwykle fauna stosunkowo uboga taksonomicznie, zebrany
materiał należy uznać za bogaty. Wynika to ze zróżnicowania stanowisk pod
względem trofii, otoczenia (zbiorniki śródpolne, śródleśne), struktury roślin-
ności.

Najliczniejszy i najbardziej rozpowszechniony na badanych stanowiskach
był eurytopowy Coenagrion puella, zasiedlający wszystkie zbiorniki. Liczeb-
ność pozostałych dominantów ograniczały ich węższe preferencje środowi-
skowe: różnego stopnia przywiązanie do wód dystroficznych (Coenagrion ha-
stulatum i Cordulia aenea), preferowanie zbiorników o niskiej trofii i prze-
zroczystej wodzie (Enallagma cyathigerum), związek z roślinnością o liściach
pływających (Erythromma najas) (GLITZ 1970; ASKEW 1988; SCHORR 1990).
Wyraźnie zaznaczającym się elementem ekologicznym była też fauna tyrfo- i
acydofilna, reprezentowana przez: Coenagrion hastulatum, Aeshna subarcti-
ca elisabethae, Sympetrum danae i Leucorrhinia spp. (ASKEW 1988; BUCZYŃ-
SKI 2001; MIELEWCZYK 1969; SCHORR 1990). Jej znaczny udział wynikał
z dystroficznego charakteru trzech zbiorników, zwłaszcza stanowisk 2.
i 3. Jednak poza Coenagrion hastulatum, poszczególne gatunki osiągały małe
liczebności.

Badane zbiorniki różniły się znacznie pod względem: składu fauny, zróż-
nicowania i bogactwa gatunkowego, dominacji gatunków najliczniejszych.
Większemu bogactwu gatunkowemu towarzyszyła mniejsza dominacja ga-
tunków najliczniejszych; w dużym stopniu koreluje z tym wskaźnik zróżnico-
wania gatunkowego. Biorąc pod uwagę te cechy, można stanowiska ułożyć
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Tab. I. Ważki stwierdzone w drobnych zbiornikach okolic Nowogardu: 1–5 – zbiorniki;
LW – średnie zagęszczenie larw [os. · m–2]; I – średnia liczba imagines w próbie;
N – suma zebranych larw, wylinek i imagines; D – dominacja [%]; F – frekwencja;
* – zebrano też wylinki; PIE – zróżnicowanie gatunkowe (wskaźnik Hurlberta).

Gatunek – Species
1 2

LW I N D LW I N D

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sympecma fusca (VANDER L.) - - - - - - - -

2. S. paedisca (BRAU.) - - - - - - - -

3. Lestes dryas KIRBY - - - - - - - -

4. L. sponsa (HANSEM.) - - - - 0,02 - 1 0,2

5. L. virens (CHARP.) - - - - - - - -

6. L. viridis (VANDER L.) - - - - 0,02 0,04 3 0,7

-. Lestes sp. - - - - - - - -

7. Ischnura elegans (VANDER L.) - - - - 0,11 - - -

8. Enallagma cyathigreum (CHARP.) - - - - 0,04 1,64 76 1,1

9. Pyrrhosoma nymphula (SULZ.) - - - - 0,13 0,49 28 16,6

10. Coenagrion hastulatum (CHARP.) 0,56 - 5 6,0 0,27 0,18 20 6,1

11. C. lunulatum (CHARP.) - - - - - - - -

12. C. puella (L.) 4,56 0,67 47 56,6 2,09 0,38 111 24,2

13. C. pulchellum (VANDER L.) - - - - 0,27 0,47 33 7,2

14. Erythromma najas (HANSEM.) - - - - 0,27 0,27 24 5,2

-. Coenagrionidae indet. - - - - 0,16 - 7 1,5

15. Brachytron pratense (O. F. MÜLL.) - - - - 0,02 - 1 0,2

16. Aeshna cyanea (O. F. MÜLL.) *2,11 0,22 24 28,9 0,07 - 3 0,7

17. A. grandis (L.) - 0,11 1 1,2 0,31 - 14 3,1

18. A. isosceles (O. F. MÜLL.) - - - - 0,04 - 2 0,4

19. A. mixta Latr. 0,11 - 1 1,2 0,02 - 1 0,2

20. A. subarctica elisabethae DJAK. - - - - - - - -

-. Aeshna sp. - - - - - - - -

21. Cordulia aenea (L.) - - - - *1,24 0,18 67 14,6

22. Somatochlora flavomaculata
                                (VANDER L.) - - - - 0,07 - 3 0,7
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Tab. I. Dragonflies collected in small water bodies in the vicinity of Nowogard:
1–5 – water bodies; LW – the average density of larvae [ind. · m–2]; I – the average
number of imagines in a sample; N – the total number of collected larvae, exuviae
and imagines; D – index of dominance [%]; F – frequency; * – exuviae were collected
too; PIE – species diversity (Hurlbert's index).

3 4 5
D F

LW I N D LW I N D LW I N D

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. - - - - - 0,15 4 1,0 - - - - 0,18 3,1

2. - - - - - - - - - 0,04 1 0,3 0,05 3,1

3. - 0,03 1 0,1 - 0,37 10 2,6 0,22 1,15 37 10,9 2,21 15,6

4. 0,03 0,42 16 1,7 - 1,37 37 9,5 - - - - 2,48 21,9

5. - - - - - 0,07 2 0,5 - - - - 0,09 3,1

6. 0,33 0,06 14 1,5 0,04 - 1 0,3 - - - - 0,83 25,0

-. - - - - - - - - 0,04 - 1 0,3 0,05 3,1

7. 0,08 0,03 4 0,4 - - - - - - - - 0,41 12,5

8. 0,19 1,72 69 7,2 - - - - - - - - 6,25 40,6

9. 0,03 0,03 2 0,2 - - - - 0,04 - 1 0,3 1,42 21,9

10. 3,83 0,17 144 14,9 6,44 0,63 191 48,8 0,11 0,04 4 1,2 16,82 59,4

11. - - - - - 0,04 1 0,3 0,11 0,56 18 5,3 0,87 9,4

12. *3,58 0,58 180 18,7 2,30 1,15 93 23,8 7,74 1,85 259 76,6 30,33 84,4

13. 0,33 0,06 14 1,5 - 0,07 2 0,5 0,04 - 1 0,3 2,30 43,8

14. 0,50 0,08 21 2,2 0,26 - 7 1,8 0,04 - 1 0,3 2,48 50,0

-. 0,36 - 13 1,3 0,22 - 6 1,5 - - - - 1,19 28,1

15. - - - - - - - - - - - - 0,05 3,1

16. 0,08 - 3 0,3 0,11 - 3 0,8 - - - - 1,38 25,0

17. 0,22 - 8 0,8 0,07 0,04 3 0,8 0,07 - 2 0,6 1,29 40,6

18. - - - - - - - - - - - - 0,09 3,1

19. 0,17 - 6 0,6 - - - - - - - - 0,37 12,5

20. 0,06 - 2 0,2 - - - - - - - - 0,09 6,3

-. 0,03 - 1 0,1 - - - - - - - - 0,05 3,1

21. *5,08 1,67 256 26,6 0,30 0,04 9 2,3 0,04 0,11 4 1,2 14,71 59,4

22.
- - - - - - - - - - - - 0,14 9,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. S. metallica (VANDER L.) - - - - *0,22 0,07 15 3,3

24. Libellula quadrimaculata L. 0,33 - 3 3,6 0,29 0,02 14 3,1

25. Sympetrum danae (SULZ.) - - - - - 0,49 22 4,8

26. S. flaveolum (L.) - 0,11 1 1,2 0,02 - 1 0,2

27. S. vulgatum (L.) - - - - - - - -

28. S. sanguineum (O. F. MÜLL.) - 0,11 1 1,2 - 0,16 7 1,5

-. Sympetrum sp. - - - - - - - -

29. Leucorrhinia albifrons (BURM.) - - - - - - - -

30. L. caudalis (CHARP.) - - - - - - - -

31. L. dubia (VANDER L.) - - - - - - - -

32. L. pectoralis (CHARP.) - - - - - - - -

33. L. rubicunda (L.) - - - - - - - -

-. Leucorrhinia sp. - - - - - - - -

S = 7,67 1,22 83 100 5,69 4,38 458 100

PIE = - - - 0,53 - - - 0,84

w następujący ciąg: zbiornik dystroficzny II koło Czermnicy – zbiornik dys-
troficzny I koło Czermnicy – zbiornik śródleśny koło Żabowa – zbiornik
śródpolny koło Kikorzy – zbiornik wyrobiskowy koło Czermnicy. W układzie
tym maleje zróżnicowanie gatunkowe a wzrasta stopień dominacji gatunków
najliczniejszych. Dwa wyraźne powody tego stanu rzeczy to: wielkość zbior-
ników i ich zróżnicowanie przestrzenne. O składzie gatunkowym odonato-
fauny w dużym stopniu decydowała też trofia.

Zbiorniki dystroficzne koło Czermnicy (stanowiska 2. i 3.) cechowała sto-
sunkowa duża powierzchnia i przede wszystkim najniższa trofia, stąd najwięk-
sza liczba gatunków oraz liczna obecność Enallagma cyathigerum. Podobnie
wysoką liczebność Erythromma najas należy wiązać z dobrze rozwiniętą roślin-
nością o liściach pływających. Zbiorniki te cechowały się też największym zróż-
nicowaniem przestrzennym. Ich silnie dystroficzny charakter decydował o bo-
gatej reprezentacji tyrfofilów i tyrfobiontów, zwłaszcza na stanowisku 3., gdzie
występowało pło sfagnowe. Zbiornik śródleśny koło Żabowa (stanowisko 5.)
był nieco mniejszy, o charakterze lekko dystroficznym (wskutek uwalniania się
związków humusowych z zalegających na dnie liści drzew), ale bez pła torfow-
cowego. Najliczniejszy był tu Coenagrion hastulatum, tyrfofil drugiego stopnia
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

23. - - - - - - - - - - - - 0,60 15,6

24. *0,58 - 22 2,3 0,26 0,11 10 2,6 - - - - 2,16 43,6

25. 1,22 0,53 63 6,5 - - - - - - - - 3,91 28,1

26. *1,17 - 47 4,9 - - - - - - - - 1,98 18,6

27. 0,11 0,08 7 0,7 0,04 - 1 0,3 0,07 0,26 9 2,7 0,78 15,6

28. 0,11 0,06 6 0,6 *0,11 0,26 11 2,8 - - - - 1,10 37,5

-. 0,36 - 11 1,1 - - - - - - - - 0,51 9,4

29. 0,06 - 2 0,2 - - - - - - - - 0,09 3,1

30. 0,03 - 1 0,1 - - - - - - - - 0,05 3,1

31. 0,08 - 3 0,2 - - - - - - - - 0,14 3,1

32. 0,69 0,03 26 2,7 - - - - - - - - 1,19 12,5

33. 0,42 0,17 21 2,2 - - - - - - - - 0,69 9,4

-. 0,03 - 1 0,1 - - - - - - - - 0,05 3,1

19,72 5,69 964 100 10,15 4,30 391 100 8,52 4,00 338 100 100 -

- - - 0,83 - - - 0,65 - - - 0,37 0,93 -

(MIELEWCZYK 1969), jednak brak było szeregu gatunków torfowiskowych
(Aeshna subarctica elisabethae, Sympetrum danae, Leucorrhinia spp.) a wyraź-
niej zaznaczyła się dominacja gatunków eurytopowych. Pojawiły się też Lestes
dryas i L. sponsa, które związane są z roślinnością szuwarową (ASKEW 1988;
SCHORR 1990). Zbiornik śródpolny koło Kikorzy (stanowisko 4) był astatycz-
ny, stąd zacznie mniejsza liczba gatunków i wyraźna przewaga jednego, eury-
topowego gatunku: Coenagrion puella oraz wysoka liczebność typowego dla
wód okresowych Lestes dryas (RUDOLPH 1979; ASKEW 1988; SCHORR 1990).
Zbiornik wyrobiskowy koło Czermnicy (stanowisko 1) był bardzo mały, a więc
i zróżnicowanie środowisk było niewielkie. Stąd niska liczba gatunków i bar-
dzo duża dominacja gatunków najliczniejszych: Coenagrion puella – eurytopa
(ASKEW 1988), Aeshna cyanea – występującej we wszystkich rodzajach wód,
lecz preferującej zbiorniki o małej powierzchni (SCHORR 1990), której larwy
mogą też przeżyć wyschnięcie zbiornika (BUCZYŃSKI 2000a).

Porównanie zgrupowań ważek obu zbiorników dystroficznych k. Czerm-
nicy pokazuje też znaczenie antropopresji. Zbiornik II zachował charakter
bardziej pierwotny, z dobrze wykształconym płem torfowcowym i bogatą ro-
ślinnością o liściach zanurzonych i pływających. Zbiornik I był pod wyraź-
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Tab. II. Gatunki ważek wykazane z Pobrzeża Szczecińskiego.
Dragonfly species recorded in the Szczecin Coastal Region.

Gatunek – Species

Źródło danych – The source of data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Calopteryx splendens (HARR.) � � � �

2. C. virgo (L.) � �

3. Sympecma fusca (VANDER L.) � � � � � � �

4. Sympecma paedisca (BRAU.) � � � �

5. Lestes dryas KIRBY � � � � � � �

6. Lestes sponsa (HANSEM.) � � � � � � �

7. Lestes virens vestalis RAMB. � � � � �

8. Lestes viridis (VANDER L.) � � � � � � �

9. Platycnemis pennipes (PALL.) � � � � � �

10. Ischnura elegans (VANDER L.) � � � � � � �

11. I. pumilio (CHARP.) � �
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12. Enallagma cyathigerum (CHARP.) � � � � � � � �

13. Pyrrhosoma nymphula (SULZ.) � � � � �

14. Coenagrion hastulatum (CHARP.) � � � � �

15. C. lunulatum (CHARP.) � � � �

16. C. ornatum (SÉL.) �

17. C. puella (L.) � � � � � � � � �

18. C. pulchellum (VANDER L.) � � � � � � � �

19. Erythromma najas (HANSEM.) � � � � � � � �

20. E. viridulum (CHARP.) �

21. Nehalennia speciosa (CHARP.) � �

22. Gomphus flavipes (CHARP.) �

23. G. vulgatissimus (L.) � �

24. Ophiogomphus cecilia (FOURCR.) � �

25. Onychogomophus forcipatus (L.) �

26. Brachytron pratense (O. F. MÜLL.) � � � � �

27. Aeshna cyanea (O. F. MÜLL.) � � � � � � �

28. A. grandis (L.) � � � � � � � �

29. A. isosceles (O. F. MÜLL.) � � � � � �

30. A. juncea (L.) � � � �

31. A. mixta Latr. � � � � �

32. A. subarctica elisabethae DJAK. � � �

33. A. viridis EVERSM. � � � � � � �

34. Anax imperator LEACH �
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35. A. parthenope (SÉL.) � �

36. Cordulegaster boltonii (DONOV.) �

37. Cordulia aenea (L.) � � � � � � � �

38. Somatochlora arctica (ZETT.) � �

39. S. flavomaculata (VANDER L.) � � � � � �

40. S. metallica (VANDER L.) � � � � � � �

41. Epitheca bimaculata (CHARP.) � � �

42. Libellula depressa L. � � � � � �

43. L. fulva (O. F. MÜLL.) � � �

44. L. quadrimaculata L. � � � � � � � �

45. Orthetrum albistylum (SÉL.) � �

46. O. cancellatum (L.) � � � � �

47. Sympetrum danae (SULZ.) � � � � � � �

48. S. flaveolum (L.) � � � � � � �

49. S. fonscolombii (SÉL.) �

50. S. pedemontanum (ALL.) � �

51. S. sanguineum (O. F. MÜLL.) � � � � � �

52. S. striolatum (CHARP.) � �

53. S. vulgatum (L.) � � � � � �

54. Leucorrhinia albifrons (BURM.) � � � � � � �

55. L. caudalis (CHARP.) � � �

56. L. dubia (VANDER L.) � � � �

57. L. pectoralis (CHARP.) � � � � �

58. L. rubicunda (L.) � � � � �
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nym wpływem turystyki, co spowodowało spadek ilości elodeidów i nymfe-
idów oraz znacznie słabsze wykształcenie pła torfowcowego. Te różnice odbi-
ły się wyraźnie w zgrupowaniach ważek: zbiornik II charakteryzował się
większą liczbą gatunków związanych z wodami dystroficznymi lub mało ży-
znymi (Aeshna subarctica elisabethae, Leucorrhinia albifrons, L. caudalis,
L. dubia, L. pectoralis, L. rubicunda) lub ich większą liczebnością (Coen-
agrion hastulatum, Cordulia aenea, Sympetrum danae).

Duże bogactwo gatunkowe odonatofauny zbiorników dystroficznych, nie-
raz większe niż tych o wyższej trofii (zwłaszcza eutroficznych), wiąże się z za-
chodzącymi podczas eutrofizacji zanikiem gatunków stenotopowych związa-
nych z wodami dystroficznymi i spadkiem zróżnicowania siedliskowego
zbiorników (BERNARD i in. 2002b). Zjawisko to było już opisywane z Polski
(m.in. MIELEWCZYK 1966; ŁABĘDZKI 1987; MUSIAŁ 1988; BUCZYŃSKI
1997, 2000b; BUCZYŃSKI, STANIEC 1998; WENDZONKA 2001; ZAWAL 2003),
choć nie jest regułą (TOŃCZYK 1997), nie zachodzi też przy niestabilności
warunków hydrologicznych (FISCHER 1959; BUCZYŃSKI 1998).

Obok walorów poznawczych prezentowanych wyników, istotny jest ich
aspekt sozologiczny. Stwierdzono cztery gatunki chronione (Sympecma pa-
edisca, Leucorrhinia albifrons, L. caudalis, L. pectoralis) (Rozporządzenie...
2001) i trzy z polskiej Czerwonej listy ważek (Aeshna subarctica elisabethae
– kategoria NT, Leucorrhinia albifrons – LC, L. caudalis – NT) (BERNARD
i in. 2002a). Poza S. paedisca są one w różnym stopniu związane z wodami
torfowiskowymi i dystroficznymi. Potwierdzono więc fakt, że drobne zbiorni-
ki mogą mieć duże znaczenie jako ich siedliska w krajobrazie mało zróżnico-
wanym hydrologicznie, obok większych wód dystroficznych i mało żyznych
z szeregu harmonicznego sukcesji jeziornej. Szczególnie cenne jest stanowis-
ko 3., na którym występowała A. subarctica elisabethae oraz, co jest zjawiskiem
rzadkim, koegzystowały ze sobą wszystkie krajowe gatunki z rodzaju Leucorr-
hinia BRITT. Zbiornik ten powinien zostać objęty ochroną rezerwatową.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Rafałowi BERNARDOWI za liczne, cenne
uwagi na temat pierwszej wersji pracy.

SUMMARY

Dragonfly communities of five small water bodies in the vicinity of Nowogard were
studied during the years 1999–2000 (Fig.). The research concerned: eutrophic pool in sand
excavation (site 1.), dystrophic water bodies situated in forest (2., 3.), eutrophic pool
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located in fields (4) and forest eutrophic pool with some dystrophic features (5.). During
the studies 1539 larvae, 637 imagines and 58 exuviae were collected in total.

As a result 33 dragonfly species were recorded (Tab. I), which constitutes 57% of the
dragonfly fauna of the Szczecin Coastal Region (Tab. II), and 46% of the Polish fauna. It
means that the fauna of the examined water bodies was rich and so they are important for
preserving the biodiversity of dragonflies of the region.

Eurytopes, especially Coenagrion puella, were the quantitative dominants. The fauna of
dystrophic waters was also rich but except for Coenagrion hastulatum other species were not
numerous. The species composition, quantitative structure and diversity of dragonfly
communities depended mainly on: a size of a water body, its spatial diversity (especially
vegetation structure) and trophic conditions. The use of the locality 2. for recreation had
also a negative impact on the dragonfly fauna.

Four legally protected species were recorded (Sympecma paedisca, Leucorrhinia
albifrons, L. caudalis, L. pectoralis) and three species included in the Polish red list (Aeshna
subarctica elisabethae – NT category, Leucorrhinia albifrons – LC, L. caudalis – NT). They
were recorded in water bodies situated in forests, especially dystrophic ones. The most
valuable was the site 3 with all those species. As a result this site should be protected as
a nature reserve.
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RECENZJE – REVIEWS

ASKEW R. R. 2004: The dragonflies of Europe (revised edition). Harley Bo-
oks, Colchester. Paperback, 308 ss. ISBN: 0 946589 75 5. Cena: 48 EUR lub
30 GBP.

W 2004 r. ukazało się drugie wydanie monografii ważek Europy pióra R. R. ASKEW. Tak
jak wydanie z 1988 r., stanie się ono na długo głównym źródłem informacji o ważkach konty-
nentu. Impuls, jaki pierwsze wydanie nadało badaniom odonatologicznym (także w Polsce),
skłoniło autorów tej recenzji do szczegółowej analizy drugiej, poprawionej edycji.

Książka składa się ze: wstępu, 7 rozdziałów, suplementu, wykazu literatury, tablic barw-
nych i indeksu. W rozdziałach I-III podano ogólne informacje o ważkach i ich biologii. W
rozdziale IV opisano rozmieszczenie geograficzne ważek Europy i określono obszar podda-
ny analizie. W rozdziale V przedstawiono morfologię i anatomię imagines. Najobszerniejszy
rozdział VI (144 strony), zawiera: listę 126 gatunków ważek znanych z Europy (z ważniejszy-
mi podgatunkami), klucz do oznaczania imagines oraz opisy morfologii, rozmieszczenia i
ekologii poszczególnych gatunków. Przy każdym z nich zamieszczono czytelną mapkę z za-
sięgiem geograficznym. Rozdział VII zawiera użyteczny, ilustrowany dobrymi rysunkami
klucz do oznaczania larw ostatniego stadium. Suplement obejmuje uzupełnienia do pierw-
szego wydania, dotyczące: nazewnictwa gatunkowego, termoregulacji u ważek, gatunków
amerykańskich obserwowanych w Europie i gatunków nowo opisanych, ważek nowych dla
Wysp Brytyjskich oraz zmian w zasięgach (zwłaszcza związanych ze zmianami klimatu).
Książka kończy się: wykazem literatury (oddzielnie do głównego tekstu i suplementu), 13
kolorowymi tablicami z 219 dobrymi rysunkami imagines oraz indeksem rzeczowym.

Ta starannie wydana monografia budzi mieszane uczucia. Dobre są: część ogólna, omó-
wienia ekologii i morfologii, klucze do larw i imagines. Natomiast źle przedstawiono zagad-
nienia związane z rozmieszczeniem ważek. Zwłaszcza mapy zasięgów wielu gatunków są ra-
żąco błędne, co w kompendium tak wysokiej rangi jest bardzo szkodliwe.

Z usterek natury ogólnej należy wskazać na brak wykazie ważek Europy brak 5 gatunków
nearktycznych i subtropikalnych, zalatujących na nasz kontynent. Dyskusyjna jest część nazw
gatunkowych i rodzajowych, np.: Sympecma annulata (SÉL.) (powinno być S. paedisca
[BRAU.]), Cercion lindenii (SÉL.) (Erythromma lindenii [SÉL.]), Hemianax ephippiger (BURM.)
(Anax ephippiger [BURM.]). Somatochlora meridionalis NIELSEN to odrębny gatunek, a nie
podgatunek S. metallica (VANDER L.). Ich rewizje, wykonane długo po roku 1998, powinny
być już uwzględnione. W drugim wydaniu rażą też uzupełnienia do pierwszej edycji w formie
odrębnego, do tego ledwie 20-stronicowego suplementu; powinny być zintegrowane z głów-
nym tekstem. W konsekwencji trzeba równolegle studiować rozdział V i suplement.



O ile usterki w treściach ogólnych są niewielkie, o tyle dane zasięgowe przywodzą na myśl
wiersz Światopełka KARPIŃSKIEGO, reakcję na korespondencje dziennikarzy francuskich z
międzywojennej Polski: „Chociaż tylko z samolotu / lecz widziałem Polskę całą / tundrę, taj-
gę, polskie błoto / i Kozaków armię białą. / Na ulicach wilki wyją / ludzie wcale się nie myją /
szlachta bije się szablami / i poddanych szczuje psami (...)”. Kompetencje autora kończą się
na wschodniej granicy Niemiec. Luki w wiedzy o „Europie Wschodniej” wręcz przerażają,
biorąc pod uwagę siłę oddziaływania książki. Niedbalstwo czy arogancja? Skutkiem jest dez-
informacja czytelnika, który oczekuje od pozycji tego rodzaju rzetelnej informacji.

Stosunek ASKEW do „dzikiego Wschodu” wyraża już mapa z zasięgami: wciąż istnieją na
niej Jugosławia (w dawnych granicach), ZSRR i Czechosłowacja. Podstawowym źródłem da-
nych o wielu krajach nadal są pozycje sprzed kilkudziesięciu lat – choć po 1988 r., a nawet
wcześniej, ukazały się prace przeglądowe i monografie, m.in. o ważkach Czech, Słowacji,
Ukrainy, Białorusi i Polski. Nie uwzględniono też wielu prac o występowaniu i zmianach za-
sięgów ważek w Europie Środkowo-Wschodniej, mimo że wiele z nich opublikowano w cza-
sopismach o zasięgu międzynarodowym.

Skutki łatwo prześledzić na przykładzie ważek Polski. Zasięgi czterech gatunków wykaza-
nych z Polski, na mapach w rozdziale V w ogóle nie obejmują terenu kraju. Są to: Coena-
grion ornatum (SÉL.), C. scitulum (RAMB.), Orthetrum albistylum (SÉL.), Crocothemis eryth-
raea (BRULLÉ). Rażąco źle podano zasięgi: Onychogomphus forcipatus (L.), Aeshna affinis
VANDER L., A. isosceles (O.F. MÜLL.), Anax ephippiger (BURM.), A. parthenope (SÉL.), Or-
thetrum brunneum (FONSC.), O. coerulescens (FABR.), Sympetrum depressiusculum (SÉL.), S.
fonscolombei (SÉL.), S. meridionale (SÉL.), S. pedemontanum (ALL.), Leucorrhinia albifrons
(BURM.), L. caudalis (CHARP.), L. pectoralis (CHARP.), L. rubicunda (L.). Z mniejszymi, acz
znaczącymi błędami podano zasięgi kolejnych 12 gatunków. Tak więc właściwie na terenie
Polski przedstawiono areał tylko 41 z 72 gatunków – głównie elementów przechodnich, za-
siedlających cały kraj. Różnice między zasięgami rzeczywistymi i podanymi przez ASKEW
wynoszą do 400-500 km, błędny jest też przebieg ich granic. Mimo wielu danych w piśmien-
nictwie, przy kilku gatunkach na mapach pojawił się też znak zapytania. Nie wyjaśni się tego
nawet nieznajomością nowszej literatury. Odpowiednie dane znajdują się często w pracach
sprzed kilkudziesięciu lat, np. Coenagrion ornatum z 8 regionów Polski podawał już URBAŃ-
SKI (1948: Annls Univ. M. Curie-Skłodowska, C, 3: 289-317). Dodajmy, że „Summary” w
tym przeglądzie ważek Polski liczy 8 stron. ASKEW go zignorował.

Uzupełnienia danych o części gatunków znajdują się w suplemencie. Jednak głównym i
wiążącym źródłem informacji o zasięgach są mapy – dlaczego nie zostały poprawione? To
nie jedyna wada książki. Uzupełnienia w suplemencie są dalece niezadowalające. Np. dane
o Orthetrum albistylum i jego ekspansji na północ znajdują się w ok. 20 pracach z lat 1994-
2002, a już URBAŃSKI (lit. cyt.) podaje go z 6 regionów. ASKEW cytuje tylko jedną pracę o
Puszczy Białowieskiej.

Opisane usterki w informacjach zoogeograficznych, liczne też w danych o Białorusi, Ukra-
inie, krajach nadbałtyckich i Rosji, poważnie rzutują na przydatność książki – zwłaszcza dla
osoby słabo znającej piśmiennictwo wschodnioeuropejskie. Jeśli warto ją nabyć, to tylko dla
obejmujących całość fauny Europy anglojęzycznych kluczy i informacji o ekologii ważek. Rów-
nie dobrze lub lepiej opracowane informacje zawiera wiele źródeł, ze świetną monografią
CORBET’a (1999: Harley Books, Colchester, 829 ss.) na czele. Rzetelne analizy rozmieszczenia
gatunków znajdują się w monografiach poszczególnych rodzin ważek, sukcesywnie ukazują-
cych się w wydawnictwie Westarp Wissenschaften. Stosunkowo mało błędów zawiera też prze-
wodnik D’AGUILAR i DOMMANGET (1998: Delachaux et Nestlé, Lausanne, 463 ss.).

Paweł BUCZYŃSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin
Grzegorz TOŃCZYK, Kat. Zool. Bezkręg. i Hydrobiol. UŁ, Łódź
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Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych
chrząszczy (Coleoptera: Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae)

w Polsce

New localities of some rare water beetles (Coleoptera: Dytiscidae,
Spercheidae, Hydrophilidae) in Poland
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ABSTRACT: The paper presents new records of some rare as well as some endangered
species of water beetles in Poland.

KEY WORDS: water beetles, Coleoptera, Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae, new
localities, Poland.

Wodne chrząszcze są grupą owadów, które pomimo znacznego zintensy-
fikowania badań faunistycznych i ekologicznych nad nimi, nadal są dalekie
od dostatecznie dobrego rozpoznania ich rozmieszczenia na terenie naszego
kraju. Poznane są przy tym bardzo nierównomiernie i to zarówno pod wzglę-
dem poszczególnych rodzin jak i poszczególnych krain Polski. Praca ta ma
na celu uzupełnienie danych o kilku rzadko lub bardzo rzadko spotykanych,
a także zagrożonych gatunkach.

Materiał jeśli nie zaznaczono inaczej był zbierany przez drugiego z auto-
rów i znajduje się także w jego kolekcji; za przekazanie pozostałych okazów
chrząszczy autorzy dziękują następującym osobom: Małgorzacie i Markowi
BUNALSKIM, Zofii KLUSZYŃSKIEJ, Tomaszowi MAJEWSKIEMU, Robertowi
MATUSIAKOWI, Andrzejowi MELKE i Piotrowi PIOTROWSKIEMU.
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DYTISCIDAE

Oreodytes sanmarkii (C. R. SAHLBERG, 1826)
[= Oreodytes rivalis (GYLLENHAL, 1827)]

– Sudety Zachodnie: Karkonosze (pogórze) (WS43), strumyk przy drodze
pod Reglami, 2 VII 1992, 1 ex.; Karkonoski Park Narodowy (WS52),
26 IX 1992, 2 exx., zatoka potoku Łomnica przy „Domku Myśliwskim”,
dno piaszczyste;

– Bieszczady: Ustrzyki Górne (FV14), 27 VIII 1989, 1 ex., nie zarośnięty ro-
ślinnością wodną i błotną odcinek leśnego strumienia; Zatwarnica (FV06),
17 V 1990, 1 ex., prostokątny wypełniony wodą dół na wysypisku śmieci.
Rzadko poławiany gatunek borealno-górski. W Polsce podawany głównie

z gór i pogórzy, gdzie jest poławiany w czystych strumieniach (BURAKOWSKI
i in. 1976). Dane z większości krain są dość stare, natomiast w ostatnich la-
tach wykazany został nieoczekiwanie (ze względu na jego borealno-górskie
rozmieszczenie) z Wejherowa na Pobrzeżu Bałtyku (BURAKOWSKI i in. 1976;
PAWŁOWSKI i in. 1994; KUBISZ, SZAFRANIEC 2003; PRZEWOŹNY, BUCZYŃ-
SKI w druku).

Nebrioporus airumlus rybinskii (KINEL, 1936)

– Roztocze: Obrocz ad Zwierzyniec (FB40), 10 VI 1989, 1 ex., rzeka Wieprz
(przy brzegu); Zwierzyniec - Wywłoczka (FB30), 10 VI 1989, 1 ex., rzeka
Wieprz.
W Polsce jeden z najrzadszych gatunków pływaków, niezmiernie rzadko

poławiany, znany dotychczas z zaledwie dwóch stanowisk. Podawany był
przez długi czas tylko z Przemyśla na podstawie starych danych (BURAKOW-
SKI i in. 1976). Niedawno także wykazany z Wyżyny Lubelskiej z kopalni wę-
gla kamiennego „Bogdanka” (KOWALIK, BUCZYŃSKI 2003). W Polsce prze-
biega jego zachodnia granica zasięgu. W „Czerwonej liście zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002) zaliczony do kategorii CR
– gatunków krytycznie zagrożonych. Podane nowe stanowiska świadczą, iż
populacja tego pływaka nadal utrzymuje się w granicach naszego kraju.
Chrząszcz nowy dla Roztocza.

Rhantus consputus (STURM, 1834)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Droszków ad Zielona Góra (WT35),
5 VI 1981, 1 ex., duży staw, wśród roślin; Nowa Sól (WT43), 3 V 1990,
1 ex., rzeka Czarna, czysty, zarośnięty odcinek powyżej ujścia ścieków.
Jeden z najrzadziej poławianych i wykazywanych gatunków z rodzaju

Rhantus DEJ. w Polsce. Dotychczas wykazywany z 9 krain, jednak większość
tych danych pochodzi z pierwszej połowy XX wieku; w ostatnim czasie wyka-
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zano go z zaledwie 3 nowych stanowisk na Podlasiu i Wyżynie Lubelskiej
(BURAKOWSKI i in. 1976; MIELEWCZYK 1998; BUCZYŃSKI, PRZEWOŹNY
2002; BUCZYŃSKI 2003).

Rhantus incognitus R. SCHOLZ, 1927

– Puszcza Białowieska: Budy (FD84), 4 IX 1985, 1%, rów melioracyjny na
łące.
Gatunek o ograniczonym zasięgu występowania w Europie. W Polsce ogra-

niczony zasięgiem do wschodnich krain, wykazywany z zaledwie trzech: Poje-
zierza Mazurskiego, Puszczy Białowieskiej i Wyżyny Lubelskiej (BUCZYŃSKI
2001). W „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PAW-
ŁOWSKI i in. 2002) zaliczony do kategorii EN – gatunków zagrożonych.

Hydaticus aruspex CLARK, 1864
[= Hydaticus laevipennis THOMSON, 1867]

– Puszcza Białowieska: Grudki ad Białowieża (FD94), 2 IX 1985, 1% 1&,
płytki błotnisty staw ze skrzypami; Białowieża (FD94), 3 IX 1985, 1&, rze-
ka Narewka, przy brzegu wśród roślin.
Gatunek w Polsce dość rzadko poławiany i wykazywany, znany tylko z 6

krain północnych i północno-wschodnich; w ostatnich latach wykazany
z trzech stanowisk na Nizinie Mazowieckiej i Podlasiu (BURAKOWSKI i in.
1976; BUCZYŃSKI, STANIEC 1998; BUCZYŃSKI, PIOTROWSKI 2002; BIESIAD-
KA, PAKULNICKA 2004).

Dytiscus circumflexus FABRICIUS, 1801

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz (BC93), 26 X 1986, 1&, leg. P. PIO-
TROWSKI; Dzierawy ad Koło (CC38), 13 VI 1997, 1%, leg. R MATUSIAK.
Gatunek w Polsce rozprzestrzeniony prawie na całym obszarze kraju, lecz

poławiany sporadycznie i wykazywany bardzo rzadko, a większość danych
dotyczy dawnych odnotowań (BURAKOWSKI i in. 1976). W ostatnich latach
tylko raz ponownie wykazany (TRZECIAK 2002), z czego można wnioskować,
iż ten gatunek jest w naszym kraju coraz rzadszy.

Dytiscus lapponicus GYLLENHAL, 1808

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lipa ad Oborniki (XU23), 4 V 1986,
4&&, oraz larwy III stadium, torfianki „Chlebowo”.

Gatunek o borealno-górskim rozmieszczeniu w Europie, w Polsce wyka-
zywany tylko z 3 północnych krain: Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskie-
go i Pojezierza Mazurskiego. Tyrfofil związany głównie torfowiskami sfagno-
wymi. W ostatnich latach wykazywany bardzo rzadko (BURAKOWSKI
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i in. 1976; BUCZYŃSKI, PRZEWOŹNY w druku). Powyższe stanowisko jest
najdalej na południe wysuniętym w naszym kraju, potwierdza ono również
silne przywiązanie tego gatunku do torfowisk sfagnowych (BUCZYŃSKI,
PRZEWOŹNY w druku). W „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożo-
nych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002) zaliczony do kategorii VU – gatun-
ków narażonych. Aktualnie w Polsce objęty ochroną gatunkową (Rozporzą-
dzenie... 2004). Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bujnów ad Sieradz (CB39), 5 X 1986, 1%,
leg. Z. KLUSZYŃSKA.

Ten duży, charakterystyczny pływak w ostatnich latach wyraźnie ustępuje
z terenów Polski. Dawniej wykazywany z prawie całego obszaru Polski i z
wielu stanowisk (BURAKOWSKI i in. 1976), obecnie jest coraz rzadszy i nie-
często spotykany. W ostatnich latach wykazany z zaledwie trzech nowych
stanowisk z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierza Pomorskiego i Pod-
lasia (CERBIN 1997; KLUKOWSKA, TOŃCZYK 2002; BUCZYŃSKI, PIOTROW-
SKI 2002). Jest gatunkiem silnie zagrożonym. W „Czerwonej liście zwierząt
ginących i zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002) zaliczony do kate-
gorii VU – gatunków narażonych. Podobnie jak poprzedni, objęty jest w Pol-
sce ochroną gatunkową (Rozporządzenie... 2004).

Dytiscus semisulcatus (O. F. MÜLLER, 1776)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gądków ad Rzepin (VT99), 27 VI 1980,
1% 1&, zarośnięty staw na łące kośnej.
W Polsce jeden z rzadziej wykazywanych gatunków pływaków, znany z 10

krain; w ostatnich latach brak było nowych doniesień o tym gatunku (BURA-
KOWSKI i in. 1976). Po raz ostatni wykazano ten gatunek z Pobrzeża Bałtyku
w latach 70. XX wieku (KORNOBIS 1979).

SPERCHEIDAE

Spercheus emarginatus (SCHALLER, 1783)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koło (CC38), 19 III 1982, 1 ex., na roślin-
ności wodnej, leg. T. MAJEWSKI; Poznań - Dębina (XU30), 26 IV 1986,
5 exx., na piaszczystej drodze, między odstojnikami wody, leg. M. et
M. BUNALSCY; Kalisz (BC93), 27 III 1988, 1 ex., leg. A. MELKE.
Gatunek występujący najprawdopodobniej w całej Polsce, lecz nadzwy-

czaj rzadko podawany. W dawnych publikacjach wymieniany niezmiernie
rzadko – obecnie ilość nowych jego stanowisk znacznie wzrosła (BUCZYŃ-
SKI, PRZEWOŹNY w druku). W „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagro-
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żonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002) zaliczony do kategorii CR – ga-
tunków krytycznie zagrożonych.

HYDROPHILIDAE

Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808)

– Bieszczady: Dwernik (FV15), 14 VII 1982, 1 ex.
W Polsce gatunek bardzo rzadki znany jak dotychczas z zaledwie trzech

pewnych stanowisk w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i na Wyżynie Lubel-
skiej (MIELEWCZYK 1990; TRZECIAK 2000; PRZEWOŹNY i in. w druku).
Dane dotyczące pozostałych trzech stanowisk pochodzą z lat 20. XX wieku
(BURAKOWSKI i in. 1976). Chrząszcz ten jest rozprzestrzeniony głównie na
południu Europy, a w Polsce osiąga najprawdopodobniej północną granicę
zasięgu (GALEWSKI 1990). Gatunek nowy dla Bieszczadów.

SUMMARY

Water beetles are still insufficiently known in Poland. The paper presents new Polish
localities of 11 species from the families: Dytiscidae, Spercheidae and Hydrophilidae. Five of
the species are endangered in Poland: Nebrioporus airumlus rybinskii, Rhantus incognitus,
Dytiscus lapponicus, D. latissimus and Spercheus emarginatus. Dytiscus lapponicus and
D. latissimus are protected by law in Poland. Nebrioporus airumlus rybinskii is hereby reported
for the first time from the Roztocze region, and Hydrochara flavipes is new for Bieszczady Mts.
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The mature larva and imago of Anisoxya fuscula (ILLIGER, 1798)
(Coleoptera: Melandryidae)

Larwa i postać dojrzała Anisoxya fuscula (ILLIGER, 1798)
(Coleoptera: Melandryidae)

BOLESŁAW BURAKOWSKI

Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Wilcza 64,
00-679 Warszawa, Poland

ABSTRACT: The mature larva of the European melandryid species Anisoxya fuscula (ILL.)
is described and illustrated. The larva lives in dead thin twigs of various deciduous trees.
The knowledge of morphology of imagines is completed by drawings of the male and female
copulative organs.

KEY WORDS: Coleoptera, Melandryidae, Anisoxya fuscula, larva, morphology, genital
characters of male and female, ecology, distribution.

Introduction

The genus Anisoxya MULSANT, 1856 is included in the tribe Serropalpini,
within the subfamily Melandryinae. It comprises 5 species, 3 of which have
been described from Palaearctic and another 2 from Neotropical Region.
In the Palaearctic Region there are 2 species recorded from Japan and one –
Anisoxya fuscula (ILLIGER) is known from Central Europe; it was recorded
also from Great Britain, Denmark, and four southern provinces of Sweden,
in northern part of Italy, and Bihar Mts. in Romania. In Poland there are re-
cords only from 4 provinces: Mazurian Lakeland, Wielkopolska-Kujawy
Lowland, Lower Silesia and Eastern Beskid Mts. (BURAKOWSKI et al. 1987).
The species occurs locally and it is extremely rare in its entire range.
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This species was described briefly in 1798 by ILLIGER in genus Serropalpus.
The detailed redescription was published by SEIDLITZ (1898); a brief de-
scription and a few illustrations were provided by KASZAB (1969). The only,
insuficient and incompletely illustrated description of a larva of A. fuscula
was given by PERRIS (1878). In the years 1959, 1963, 1966, and 1996 I was
lucky to find some larvae of A. fuscula in Central Poland. Now I am able to
present detailed description and illustrations of the last larval instar.

Mature larva (Figs. 1–14)

Fully-grown distended larva measured up to 6.5 mm; head width 0.6 mm;
pronotum width 1.3 mm; width of 9th abdominal segment 0.4 mm. Body sub-
cylindrical (Figs. 1, 2) with all segments broader than long, dorsum more co-
nvex than venter, feebly sclerotized except for head, shiny.

Colour of body whitish, head yellowish, apices of mandibles, talus and
stemmata black; mouth frame, frontal suture, hypostoma reddish. Head
with scattered simple elongate setae, and microsetae (visible under 80× ma-
gnification). Tergal plate of meso- and metanotum and terga I–VIII of abdo-
minal segments with ambulacral ampullae.

Head (Figs. 3, 4) prognathous, partially retracted into prothorax, with
hind margin emarginate basally, upper surface flattened, ventral surface
concave for reception of ventral mouth parts. Epicranial plates densely co-
vered with fine minute setae, and scattered long setae on lateral sides. Fron-
toclypeus subtriangular with longitudinal markedly frontal suture, and with
two setiferous thorns near anterior margin; frontal arms V-shaped, its basal
angle about 35°, coronal suture long. Stemmata (Fig. 11) with 5 spots on
each side, of which dorsal one is well separated. Labrum transverse, almost
semicircular, distinctly separated from frontoclypeus, about twice as broads
long, closely beset with stiff setae of varying length. Epipharynx (Fig. 10)
forming the interlining of the labrum, membranous, 1.7 as long as wide as of
labrum, with a pair obscure longitudinal rods approaching each other at
base, furnished with numerous microtrichia densely and longitudinally di-
stributed, obliquely directed to midline. Antenna (Fig. 8) 3-segmented,
short, slender, fairly prominent, situated on large circular membrane; relati-
ve length of antennomeres as 1.0 : 0.7 : 0.6, sensory appendage cone-shaped
slender, arising slightly distally to base of AIII, about 0.6x as long as anten-
nomere II; AI and AII lacking in setae; AIII dome shaped with 3 long setae
and one solenidium arising on apex. Mandible (Figs. 5–7) subtriangular,
symmetrical, with smooth sharp incisor edge, unidentate apically, on dorsal
cutting edge with a single obtuse subapical tooth; outer side convex with
profound antennal fossa, external margin with 2 long setae. Ventral mouth-
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Figs. (Ryc.) 1, 2. Anisoxia fuscula, larva (larwa). 1 – dorsal view (od strony grzbietowej),
2 – lateral view (z boku).

1 2
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parts (Figs. 4–9) movable, excluding appendages jointly about as long as
wide; maxilla (Fig. 9) with slender stipes, each bearing few setae situated at
the outer lateral margin; mola 2× as long as wide, rounded at apex, with a
few bristles at innerdistal part and apical margin; maxillary palpomere 3-seg-
mented, based on membranous palpifer, subequal in length, without in se-
tae, the terminal segment with minute papillae apically; cardo undivided,
subtriangular, slightly obliquely oriented. Labium (Fig. 4) with well separate
trapeziform submentum, circular mentum marking at basal margin and sub-
mentum strikingly constricted at basal region, and a pair of 2-segmented

Figs. (Ryc.) 3–7. Anisoxia fuscula, larva (larwa). 3, 4 – head (głowa): 3 – dorsal (od strony
grzbietowej), 4 – ventral (od strony brzusznej), 5–7 – left mandible (lewa
żuwaczka): 5 – dorsal (od strony grzbietowej), 6 – lateral (z boku), 7 – ven-
tral (od strony brzusznej).

3 4

5 6 7



225THE MATURE LARVA AND ADULT OF ANISOXYA FUSCULA

palps. Ligula distinctly membranous, obtusely rounded, covered, with minu-
te hairs in the anterior region. Gula distinct, invaginate and glabrous; hypo-
stomal rods long and significantly diverging posteriorly.

Thorax about 0.3 times as long as the body lenght (Figs. 1, 2), each ter-
gum divided by a narrow longitudinal furrow; each half of a tergite with
some long and many more short pointed setae. Prothorax about 0.5 times as
long as wide, widest at posterior part, anterior angles broadly rounded; me-
sothorax about 0.4 times as long as wide, with sides rounded; metathorax si-
milarly developed as mesothorax. Legs (Fig. 13) with coxal cavities far re-
mote from each other; coxa strongly elevated, femur and tibia about 1.4 ti-
mes as long as wide, segments of each leg armed with of fine short setae,
claw curved, acuminated, devoid setae. Spiracles (Fig. 12) very small, oval, an-

Figs. (Ryc.) 8–14. Anisoxia fuscula, larva (larwa). 8 – antenna (czułek), 9 – maxilla (żuchwa),
10 – labrum (warga górna i nadgębie), 11 – stemmata (oczka), 12 – spi-
racle (przetchlinka), 13 – leg (noga), 14 – abdominal tergite IX (IX tergit
odwłoka).

8

11

9 10

12
13 14
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nular-multifrous, each situated in a membranous field beneath tergal lobes
of abdominal segments I–VIII; mesothoracic spiracle larger than that of
other segments.

Abdomen (Figs. 1, 2) about 2.5 times as long as thorax, composed of 10
segments. Abdominal segment I–VIII similar in shape and structure to each
other, divided by a longitudinal furrow, each terga and sterna with ambula-
cral ampullae; lateral side of each roundly swollen and protuberant, and
provided with few long and short setae. Tergite IX (Figs. 1, 2, 14) small, sub-
oval in outline, covered with radially arranged long setae. Segment X very
short and ring-like.

Imago (Figs. 15–28)

Shape elongate, subcylindrical, very convex, size 2.5 to 4.0 mm in length,
breadth 1.0–1.3 mm. Color of dorsum brown, scarcely shining; antennae and
legs yellow; labrum, maxillae and labium membranous, mandibles well scle-
rotized, reddishbrown, with black base, apice and retinaculum. Integument
covered with densely yellowish-grey adpressed pubescence, and with very
fine and subrugose punctation.

Head convex, strongly deflexed, completely covered by pronotum. Eyes
weakly convex, slightly emarginated internally. Labrum (Fig. 17) is small
piece, prominent, suboval, and setose. Antennae (Fig. 16) eleven-segmen-
ted, submoniliform, bead-like, inserted close on the front between the eyes,
reaching to about base of thorax; antennomere 1 pear like, about 2.2 as long
as wide, antennomere 3 small, subtriangular. Mandibles (Figs. 18, 19) cha-
racteristic; stout, widely subtriangular, very large curved, unidentate with
acute apex; incisor area with a deep notch at middle, and with 2–3 obtuse
additional subapical teeth, at thin, translucent prostheca and acute retinacu-
lum; the outer edge setose. Maxilla (Fig. 20) with longitudinal cardo, roun-
ded mala and four slender palps, from which apical one securiform; mala
with tuft of black thorns apically. Prementum with 3-segmented palps, pear-
shaped, the terminal subcylindrical.

Pronotum (Fig. 15) subtrapezoidal, about 1.3 as broad as long, convex,
anteriorly arcuate, widest posteriorly, borders margined laterally, posterior
borders slightly sinuate, on both sides with two shallow impressions at base,
surface finely microrugose punctate. Prosternum very short, narrow, V-like,
pointed posteriorly. Legs long, slender; front coxae contact together, tibia
armed with two spurs, the mid tibia stout, flat, with internal spur 0.3 as long
as tarsomere 1, penultimate tarsomere small, truncate. Scutellum small,
subtriangular. Elytra entire, about 2× as long as wide and 2.7× as long as
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Figs. (Ryc.) 15–22. Anisoxia fuscula, adult (postać dojrzała). 15 – general habitus (widok
ogólny od strony grzbietowej), 16 – antenna (czułek), 17 – labrum (war-
ga górna), 18 – left mandible dorsal (lewa żuwaczka od strony grzbieto-
wej), 19 – right mandible ventral (prawa żuwaczka od strony brzusznej),
20 – maxilla (żuchwa), 21 – prementum (podbródek), 22 – mid tibia and
tarsus (goleń i stopa środkowej pary).
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Figs. (Ryc.) 23–28. Anisoxia fuscula, imago (postać dojrzała). 23–25 - male (samiec):
23 – abdominal sternite IX–X (IX–X sternity odwłoka), 24 – abdominal
tergite IX (IX tergit odwłoka), 25 – aedeagus (aparat kopulacyjny),
26–28 – female (samica): 26 – abdominal sternite VIII (VIII sternit od-
włoka), 27 – abdominal tergite VIII (VIII tergit odwłoka), 28 – oviposi-
tor (pokładełko).

27

28

23 2425

26
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pronotum, rouded apically, subparallel for two-third of their length and
thence gradually narrowed to apex, surface finely punctate, without striae;
epipleural area well narrowed, decayed about hind coxae.

Abdomen with five visible sternites III–VII, sternites I–III fused in one
unit, IV–VI semirectangular, VII suboval, VIII–X concealed in abdomen.
Retractile segments of male (Figs. 23–25). Sternite IX (Fig. 23) membra-
nous, slender, with two rods contact apically, about 13× as long as width po-
sterior plates, covered by fine setae, sternite IX and X fused. Tergite I
(Fig. 24) suboval, setose.

Aedeagus (Fig. 25) of trilobate type, elongate and thin, with basal piece
about 3.5× as long as penis; parameres separate, with narrowly elongate,
flattened horizontally lobes; penis long, slightly sinuous, supported by semi-
chitinous parallel rods about 3.2× as long as penis.

Retractile of female (Figs. 26–28). Sternite VIII (Fig. 26) subtriangular,
rounded apically, with a median process (spiculum gastrale) prolonged in
a well sclerotized rod, about 3.6× as long as sternal plate. Tergite VIII
(Fig. 27) subtriangular, rounded apically, setose. Ovipositor (Fig. 28) bears
large valvifers with baculi, about 4× as long as coxites; styli narrow borne on
the end of two-segmented, membranous, setose coxites.

Biology

In the literature few data are avaible on the biology of Anisoxya fuscula.
Fragmentary observations are related mainly to imagines, and are limited to
the date and place of finding.

HORION (1956) reported that A. fuscula occurs in uplands and lower mo-
untain zones. It was found in deciduous forests, parks and gardens. HORION
states on the base of informations from Germany, that many investigators
have collected adults on dry twigs and branches, also under loose bark-tree.
Generally the species is rare and met usually in single specimens, because it
is active at nights, and it is a perfect flyer; the specimens were collected by
sweeping from shrubs and herbs under trees, on forest edges, and someti-
mes sifted from brush-wood. PALM (1959) has taken only the adult in Swe-
den from June to August, only single specimens; he found beetles on dry
trunks and branches, measured below 20 cm in diameter, in decayed wood
of Carpinus L. and Fagus L., and also under loose tree-bark and in holes in
trees.

The knowledge of larva A. fuscula is very fragmentary. It has been descri-
bed more than 125 years ago by PERRIS (1878). The authors paper is hither-
to the only containing the original data of the larval morphology of this spe-
cies, however, because this paper contains a very short and incomplete de-
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scription of the larva, and poore schematic drawings. He found the larvae in
France during July on branches of Castanea MILL., Malus MILL., Robinia L.
and Corylus L.

I succeeded in finding the younger and full grown larvae A. fuscula in the
field and rearing them in laboratory until the imaginal stage. During the
spring and autumn 1959, 1963, 1966, 1996 I collected in four Masovian Up-
pland localities some hibernating larvae – by cutting and splitting open the
fallen slender twigs Quercus sp. 1–2 cm in diameter, and sprouting stalks
Acer negundo L. 6–10 cm in diameter.

The younger larvae burrow into the inner bark in which they overwinter.
In the spring they start to tunnel into sapwood, where they make excavate
longitudinal galleries extend upward, parallel to the grain. Each gallery is
packed throughout its length with fine woodenshawings and powdery frass.
Larvae feed usually subcortically, superficially grazing the cambium and
sapwood. The body of the larva is apparently adapted to bore in wood, be-
cause of its subcylindrical form, protracted head, stout mandibles, relatively
short legs and abdominal ambulacral ampullae. Pupation take place in oval
chamber that has been prepared earlier by the larva; under laboratory con-
ditions the pupae emerged from April to August. The pupal stage lasts abo-
ut 10–14 days. After emergence the adult stays in the pupal cell until it is ful-
ly sclerified; it going out from stalk using strong mandible as chisel. From
the fact that the larvae of various sizes (3–6 mm in length) were collected on
April and November, it is safely assumed that the life cycle of A. fuscula
requires at least two years.

Collecting and rearing data

Larvae of A. fuscula were obtained by cutting and splitting the dry fallen
twigs of Quercus L. and sproudings of Acer L., which were growing in a sun-
ny exposed place. Several larvae were brought to the laboratory, and four
cultures have been established. The breeding was carried out in stoppered
glass jars of 2 liter capacity, containing the segments of twigstalks 15–20 cm
length with infested larvae. The material was kept in laboratory where the
temperature was about 15–20° C.
– Kampinos National Park: Narty (UTM: DC69), 12 IV 1959, at wood land

edge, in fallen dry thin, slightly decayed twigs of  Quercus L., diameter 1–2
cm, laying on ground under trees – 4 mature larvae, one larva preserved,
the remainder reared in laboratory, one pupa taken out 16 IV 1959, of
which adult emerged 25 IV 1959; 2 larvae died 1 VI 1960.

– Kampinos National Park: Dziekanów Leśny (DC89), 7 IV 1963, 4 mature
larvae, of which 2 larvae conserved, of the remainder obtained adults on
5 V 1963.
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– Kampinos National Park: Sieraków (DC89), 13 XI 1966, 2 larvae, of which
one conserved, of the other reared adult on 22 V 1967.

– Warszawa, „Ogród Saski” [„Saxen Garden”] (EC08), 11 XI 1996, at edge
park, in dry and hard wood of sproudings, about 10–40 cm length and
5–12 mm in diameter, grooved from base of trunk Acer negundo L. – some
larvae 3–6 mm of length; 2 larvae preserved, the remainder reared in labo-
ratory; 2 adults emerged 3 VII and 18 VIII 1997; 3 younger larvae seen to-
gether in one breeding twig 3 X 1997, however, I have not, unfortunately,
not succeeded in rearing and these died by spring 1998, that were killed by
the drying.
All material is kept in the collection of the Museum and Institute of Zoo-

logy, Polish Academy of Sciences in Warszawa.
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STRESZCZENIE

Rodzaj Anisoxya MULSANT zaliczany jest do plemienia Serropalpini w podrodzinie
Melandryinae. Obejmuje on 5 gatunków, z których 3 opisano z Palearktyki, a 2 z Obszaru
Neotropikalnego. W Palearktyce znany z 2 gatunków występujących w Japonii, a 1 z Europy
Środkowej; na północ docierający do Wielkiej Brytanii, czterech południowych prowincji
Szwecji i Danii, a na południe do północnej części Włoch i gór Bihar w Rumunii. W Polsce
notowany z Pojezierza Mazurskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Dolnego Śląska
i Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI i in. 1987), na całym obszarze poławiany nadzwyczaj
rzadko. A. fuscula został opisany (krótko i lakonicznie) przez ILLIGERa w 1798 roku,
w rodzaju Serropalpus; sto lat później nieco dokładniejszy opis podał SEIDLITZ (1898),
a KASZAB (1969) podał krótką diagnozę tego gatunku. W rodzaju Anisoxya poznano
dotychczas tylko larwę A. fuscula, opisaną bardzo krótko i niekompletnie zilustowaną przez
PERRIS’a (1878).

Na podstawie larw tego gatunku znalezionych w latach 1959, 1963, 1966 i 1996
w Kampinoskim Parku Narodowym (Narty, Dziekanów Leśny, Sieraków) i w Warszawie
(Ogród Saski) oraz wyhodowanych z części z nich imagines, przedstawiono szczegółowy opis
i ilustracje larwy Anisoxya fuscula (ILL.) (Ryc. 1–14), oraz uzupełnienie znajomość
morfologii postaci dojrzałej (Ryc. 15–28).

Biologia A. fuscula poznana była dotychczas nadzwyczaj słabo; fragmentaryczne informacje
dotyczyły wyłącznie postaci dojrzałej i ograniczały się najczęściej do dat i miejsc znalezienia.
HORION (1956) donosił (głównie na podstawie obserwacji z Niemiec), że omawiany gatunek
występuje na niżu i w niższych położeniach górskich, w lasach liściastych, parkach i ogrodach,
a postacie dojrzałe były zbierane na opadłych suchych gałęziach różnej grubości (na ogół
rzadko i pojedynczo na skutek skrytego trybu życia). PALM (1959) prowadząc obserwacje
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w Szwecji, znajdował chrząszcze od czerwca do sierpnia na pniach i gałęziach o średnicy do
około 20 cm, w próchniejącym drewnie graba i buka, pod obluźnioną korą i w dziuplach
(próchnowiskach). PERRIS (1878) – autor wspomnianego, pierwszego niekompletnego opisu
larwy A. fuscula podał, że we Francji osobniki tego gatunku zbierane były na gałęziach
kosztana jadalnego, jabłoni, robinii akacjowej i leszczyny.

W Polsce, na czterech stanowiskach zlokalizowanych na Nizinie Mazowieckiej, larwy
A. fuscula znaleziono w opadłych, suchych gałązkach dębu i uschniętych odroślach klonu
polnego. Larwy te hodowano w laboratorium do uzyskania postaci dojrzałych, dzięki czemu
uzyskano szereg interesujących informacji o biologii omawianego gatunku (hodowlę
prowadzono w słojach Wecka o pojemności 2 l, przykrytych wieczkami bez gumek;
temperatura podczas hodowli wahała się od 15 do 20° C).

Młode larwy drążą chodniki pod korą, gdzie przezimowują. Wiosną wygryzają w miazdze
(kambium) podłużne korytarze, które ściśle zapełniają drobnymi trocinkami, mączką
i przetrawionym materiałem. Larwa jest przystosowana do przesuwania się w drążonych
korytarzach – ciało ma cylindryczne i miękkie, posiada mocne żuwaczki, krótkie nogi, oraz
„nabrzmiałe” brodawki na tergitach i sternitach wspomagające przesuwanie się. Prze-
poczwarczenie następuje w owalnej komorze wydrążonej uprzednio przez larwę.
W warunkach laboratoryjnych przepoczwarczenie następowało w okresie od kwietnia do
sierpnia. Stadium poczwarki trwa około 10–14 dni. Wylęgnięte imago przebywa w komorze
poczwarkowej kilka dni do momentu pełnego zesklerytyzowania (wybarwienia), po czym
przy pomocy żuwaczek wygryza się z komory poczwarkowej na zewnątrz. Ponieważ w tym
samym czasie znajdowano larwy w różnym wieku (różnej wielkości), sądzić można, że cykl
rozwojowy A. fuscula trwa dwa lata.

Materiał wykorzystany w pracy (zarówno zakonserwowane larwy, jak i osobniki dojrzałe
pochodzące z hodowli) przechowywany jest w kolekcji Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
w Warszawie.
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Występowanie Sitona (Charagmus) gressorius (FABRICIUS, 1792)
(Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) w Polsce

The occurrence of Sitona (Charagmus) gressorius (FABRICIUS, 1792)
(Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Poland

JUSTYNA WIATER

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn

ABSTRACT: Sitona gressorius (Coleoptera, Curculionidae) is reported from 15 regions. New
records from Podlasie, Roztocze and Western Sudety Mts suggest continuous expansion of
the species. Since the first record from Wielkopolska Lowland S. gressorius has expanded to
Northen, Eastern and Southern Poland. The expansion of the species in the whole country is
expected since the food plants are very commom in the whole of Poland.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Sitona gressorius, faunistics, new localities,
Poland.

W Polsce występują 23 gatunki ryjkowcowatych z rodzaju Sitona GER-
MAR, 1817, z czego 21 należy do podrodzaju Sitona s. str. Do podrodzaju
Charagmus SCHOENHERR, 1834, spośród istniejących 6 gatunków, jedynie
dwa – S. gressorius (FABRICIUS, 1792) i S. griseus (Fabricius, 1775) występują
w Polsce (BURAKOWSKI i in. 1993).

Zarówno postacie larwalne, jak i dorosłe S. gressorius żyją na różnych ga-
tunkach roślin motylkowych (Papilionaceae). Najczęściej wymienianymi w li-
teraturze roślinami żywicielskimi są wszystkie występujące w Polsce gatunki
łubinów – Lupinus spp., żarnowiec miotlasty – Sarothamnus scoparius L., ro-
binia akacjowa – Robinia pseudoacacia L., seradela drobna – Ornithopus per-
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pusillus L. i janowiec – Genista spp. (BURAKOWSKI i in. 1993; CMOLUCH,
STANIEC 1986; KANIA 1991; PETRYSZAK i in. 1996; STACHOWIAK 1978,
1993).

S. gressorius jest elementem palearktycznym w faunie Polski (BURAKOW-
SKI i in. 1993), choć inni autorzy podają ten gatunek, jako element subatlan-
tycki (CMOLUCH i in. 1982). Gatunek ten znany jest z krajów śródziemno-
morskich, środkowej i południowo-wschodniej Europy oraz części Skandy-
nawii. W Niemczech odnotowany został po raz pierwszy w 1933 roku (STA-
CHOWIAK 1978). W 1935 ponownie wykazano go z terenu Niemiec (SCHOLZ
1935). SMRECZYŃSKI w 1966 wskazał jako najbliższe granic Polski, stanowi-
sko koło Lipska (STACHOWIAK 1978). Pierwsze dane o występowaniu S. gres-
sorius na Śląsku pojawiły się w XIX wieku (SCHILLING 1829). KOTULA wy-
mienił S. gressorius z Woli Duchackiej (obecnie dzielnica w południowej czę-
ści Krakowa), wliczając go do fauny Galicji (KOTULA 1873). RYBIŃSKI w
1896 roku podał gatunek z Krakowa, jako nowy dla kraju, jednak sądzono,
że został on zawleczony z jakąś południową rośliną (SMULIKOWSKI 1924).
SMRECZYŃSKI w 1921, sugerując, że okaz RYBIŃSKIEGO należy do S. griseus,
skreślił chrząszcza z fauny Polski, a w kilkadziesiąt lat później również nie
zaliczył go do fauny krajowej (SMRECZYŃSKI 1966; BURAKOWSKI i in. 1993).
S. gressorius uznano za trwały element fauny Polski w 1978 roku, podając
cztery pewne stanowiska w zachodniej części kraju. Wówczas po raz pierwszy
znaleziono go razem z S. griseus w okolicach Zielonej Góry (STACHOWIAK
1978). Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych ga-
tunek znalazł się w Katalogu Chrząszczy Środkowej Europy oraz w Wykazie
zwierząt Polski (LUCHT 1987; MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1992). Stwier-
dzone stanowisko w Puszczy Augustowskiej jest dowodem na to, że S. gres-
sorius opanował obszar zachodniej i północnej Polski (STACHOWIAK 1993).
Kolejne odkrycia w okolicach Warszawy i wcześniejsze w Pieninach (CMO-
LUCH, STANIEC 1986) sugerują szybkie rozszerzanie się jego zasięgu na
wschód kraju (WANAT 1993). W 1993 gatunek ten zaliczony zostaje do fauny
Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI i in. 1993). W tym czasie dociera rów-
nież do Puszczy Białowieskiej (WANAT 1999), a po kilku latach zostaje od-
notowany, jako nowy gatunek dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomier-
skiej (ŁĘTOWSKI, STANIEC 1997). S. gressorius do Polski przywędrował praw-
dopodobnie z terenu Niemiec. Pierwsze stwierdzenia tego chrząszcza zano-
towano w południowo-zachodniej Polsce, w okolicach Zielonej Góry i Żar
(Ryc.). Z czasem jego zasięg występowania rozszerzał się na zachodzie i po-
łudniu kraju (Pojezierze Pomorskie, Górny Śląsk, Sudety, Beskid Zachod-
ni). W końcu dotarł na południowo-wschodnie i północno-wschodnie krańce
Polski (Pojezierze Mazurskie, Podlasie, Białowieża, Wyżyna Lubelska,
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Bieszczady), skąd jest podawany od kilkunastu lat. Rozmieszczenie S. gresso-
rius na mapie (Ryc.) zostało podane za następującymi autorami: STACHO-
WIAK (1978), STACHOWIAK, BARANIAK (1980), STACHOWIAK (1986), CMO-
LUCH, STANIEC (1986), KANIA (1991), STACHOWIAK (1993), WANAT (1993),
STACHOWIAK (1995), KNUTELSKI, PETRYSZAK (1995), PETRYSZAK, SKAL-
SKI, HOLLY (1996), ŁĘTOWSKI, STANIEC (1997), WANAT (1999).

S. gressorius znany jest obecnie z 15 krain, niedawno gatunek ten został
wykazany z trzech nowych krain: Podlasia, Roztocza, Sudetów Zachodnich.
Ponadto stwierdzony na trzech nowych stanowiskach na Pojezierzu Mazur-
skim. Stanowisko w Bartoszycach, na północ od Olsztyna, jest najbardziej
wysuniętym na północny-wschód Polski. Kolejne dane na temat występowa-

Ryc. Stanowiska Sitona gressorius (FABR.) na terenie Polski: a – stanowiska odłowu w latach
70. XX wieku; b– stanowiska odłowu w latach 80. XX wieku; c – stanowiska odłowu w
latach 90. XX wieku; d – stanowiska odłowu od 2000 roku.

Fig. Localities of Sitona gressorius (FABR.) in Poland: a – records from the seventies of the
20th century; b– records from the eighties of the 20th century; c – records from the ni-
neties of the 20th century; d – records after the year 2000.

– d

– a
– b
– c
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nia S. gressorius, mogą świadczyć o jego intensywnej ekspansji na terenie
kraju. Jest on gatunkiem napływowym w naszej faunie. Analizując historię
dyspersji tego gatunku na terenie Polski, na podstawie literatury i własnych
danych, można wysnuć hipotezę, że S. gressorius zasiedlił ten teren w latach
siedemdziesiątych zeszłego stulecia, przybywszy z terenów Niemiec, a na-
stępnie rozprzestrzeniał się na południe i północny-zachód. Biorąc pod uwa-
gę dość szeroki zasięg występowania roślin żywicielskich tego gatunku,
prawdopodobna jest jego obecność na całym obszarze Polski. Brak notowań
tego ryjkowca z innych obszarów, można tłumaczyć jedynie nierównomier-
nym stopniem zbadania entomofauny naszego kraju.

Wykaz nowych stanowisk S. gressorius w Polsce:

– Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce (UTM: DF81), 26 VII 2002 – 1 ex., leg.
J. WIATER, 29 VII 2002 – 1 ex., leg. J. WIATER, 27 X 2002 – 6 exx., leg.
J. WIATER, 29 X 2002 – 3 exx., leg. J. WIATER – łapany na łące, w sąsiedz-
twie pól, z łubinu (Lupinus sp.), w pobliżu rzeki Łyny; Olsztyn - Kortowo
(DE65), 12 V 2002 – 3 exx., leg. D. MARCZAK, 18 V 2002 – 6 exx., leg.
D. MARCZAK – zebrany z łubinu, na suchej łące graniczącej z lasem i na to-
rowisku; Olsztyn (okolice jez. Skanda) (DE65), 16 V 2002 – 1 ex., leg.
D. MARCZAK – złapany w czerpak.

– Podlasie: Mielnik (okolice rezerwatu stepowego „Góra Uszeście”)
(FD30), 15 IV 2000 – 1 ex., leg. A. MALKIEWICZ – znaleziony na skarpie
kserotermicznej.

– Roztocze: Werchrata (FA76) (Południoworoztoczański Park Krajobrazo-
wy), 2 VII 2002 – 9 exx., leg. J. WIATER, 4 VII 2002 – 1 ex., leg. J. WIATER,
6 VII 2002 – 14 exx., leg. J. WIATER – zbierany z długiego pasa łubinu, przy
polnej drodze, na skraju lasu; teren otwarty, dobrze nasłoneczniony.

– Sudety Zachodnie: Łączna ad Kłodzko (XR19), 6 VII 2003 – 8 exx., leg.
J. KANIA, 6 VII 2003 – 6 exx., leg. J. WIATER – zebrany z łubinu, na łące oto-
czonej lasem i polami; stanowisko to znajduje się na wysokości 340–350 m
n.p.m.

Składam serdeczne podziękowania za cenne uwagi dr Jarosławowi KANI.

SUMMARY

Dispersion of Sitona gressorius (FABR.) in Poland is analized. It is considered that this
species connected with the papilionaceous plants migrated to Poland from Germany. It was
recorded for the first time from the western part of Poland by STACHOWIAK (1978). Further
studies prooved expansion of S. gressorius in the country. The species was recorded from 5
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regions in the eighties and from another 6 in the nineties of the 20th century. So far,
S. gressorius has been reported from 12 regions but the new data presented in the paper
show further expansion of the distribution area. The expansion of the species in the whole
country is expected since the food plants are very commom in the whole of Poland.
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Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844) (Diptera: Tachinidae)
i jego żywiciel Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1864)

(Heteroptera: Pentatomidae) – nowe stanowisko w Polsce

New record of Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844) (Diptera:
Tachinidae) and its host Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1864)

(Heteroptera: Pentatomidae) from Poland

KRZYSZTOF SZPILA 1, TOMASZ KONEFAŁ 2

1 Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Zakład Ekologii Zwierząt, Gagarina 9,
87-100 Toruń, e-mail: szpila@biol.uni.torun.pl

2 Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Centralne Laboratorium,
Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, e-mail: t.konefal@priorin.gov.pl

ABSTRACT: The paper presents the new Polish records of two rare species connected with
psammophilous grasslands: Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844) and its host
Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1864) (Heteroptera: Pentatomidae). It is the northernmost
locality of B. dimidiata in Europe.

KEY WORDS: Diptera, Tachinidae, Besseria dimidiata, Heteroptera, Pentatomidae, Menac-
carus arenicola, faunistics, Toruń city, Central Poland.

W trakcie odłowów prowadzonych w Toruniu odkryto nowe stanowisko
rzadkiej pary powiązanych troficznie gatunków: rączycy Besseria dimidiata
(ZETTERSTEDT, 1844) (Fot. 1a) i jej żywiciela, pluskwiaka Menaccarus areni-
cola (SCHOLTZ, 1864) (Fot. 1b).

Rodzaj Besseria ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 należy do podrodziny Pha-
siinae (Diptera: Tachinidae) obejmującej gatunki rączyc będące parazytoida-
mi pluskwiaków różnoskrzydłych. W Palearktyce opisano jak dotąd 8 gatun-
ków należących do tego rodzaju (HERTING, DELY-DRASKOVITS 1993). Wy-
stępowanie B. dimidiata jest ograniczone do strefy śródziemnomorskiej
(Hiszpania, Francja, była Jugosławia) oraz krajów środkowoeuropejskich
(Niemcy, Węgry, Polska) (HERTING, DELY-DRASKOVITS 1993). Na całym
obszarze występowania jest uważany za gatunek bardzo rzadki (TSCHOR-
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SNIG, HERTING 1994). W Polsce podawany dotąd z okolic Nowego Dworu
Mazowieckiego („Buraków koło Nowego Dworu”, jednego osobnika wyho-
dowano z pluskwiaka M. arenicola) przez DRABER-MOŃKO (1957) pod syno-
nimem Besseria bicolor (PERRIS, 1852). Okaz typowy B. dimidiata opisany
przez ZETTERSTEDTA także pochodzi z terenów Polski, z okolic Głogowa
(HERTING, DELY-DRASKOVITS 1993). Tak więc opisywane w niniejszej pracy
stanowisko jest trzecim miejscem występowania tej muchówki w Polsce.

Menaccarus arenicola należy do rodziny tarczówkowatych (Pentatomidae),
reprezentowanej w Polsce przez 46 gatunków (CMOLUCHOWA, MIELEW-
CZYK 1990; LIS 2000). Rodzaj Menaccarus AMYOT et SERVILLE, 1843 obej-
muje 6 gatunków występujących głównie w basenie Morza Śródziemnego i
palearktycznej części Azji. M. arenicola to jedyny europejski, w tym również
jedyny polski przedstawiciel z tego rodzaju (LIS 2000). Występuje na tere-
nach piaszczystych (wydmy śródlądowe i nadmorskie, lotne piaski itp.), poro-
śniętych skąpą roślinnością, głównie trawami; żyje u nasady roślin (PUČKOV
1961; LIS 2000). Zarówno w Polsce jak i w całej Europie Środkowej rzadko
spotykany ze względu na specyficzne wymagania siedliskowe. Na terenie
kraju znany z Wrocławia, Głogowa, Bielinka nad Odrą, Otwocka, z czego

Fot. 1. a – samiec Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844); b – samica Menaccarus arenico-
la (SCHOLTZ, 1864).

Phot. 1.  a – Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844), male; b – Menaccarus arenicola
(SCHOLTZ, 1864), female.

a b



241BESSERIA DIMIDIATA I JEGO ŻYWICIEL MENACCARUS ARENICOLA [...] W POLSCE

większość stanowisk pochodzi sprzed II wojny światowej – ostatnie okazy
pochodzą z Otwocka z 1956 r. (LIS 1990, 2000). Warto zauważyć, że stanowi-
sko M. arenicola w Burakowie (UTM: DC99) podawane przez DRABER-
MOŃKO (1957) nie było do tej pory uwzględniane w pracach dotyczących
faunistyki Pentatomidae. Oznaczenie odłowionych wówczas okazów zweryfi-
kował T. JACZEWSKI a następnie materiał ten, wraz z pustym puparium B. di-
midiata, został wysłany w 1957 roku do C. DUPUISA (DRABER-MOŃKO, in-
formacja ustna).

Stanowisko odłowu obu gatunków (Fot. 2) znajduje się w północnej czę-
ści lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu (UTM: CD37) i obejmuje
piaszczyste obrzeża murawy kserotermicznej porośnięte turzycą piaskową –
Carex arenaria L. oraz szczotlichą siwą – Corynephorus canescens (L.). Przy
odłowie pluskwiaków zastosowano metodę przesiewania na sicie piasku
i resztek roślinnych pobranych z warstwy powierzchniowej gruntu. Muchów-
ki odławiano siatką entomologiczną. Okazy dowodowe znajdują się w zbio-
rach autorów.

Fot. 2. Środowisko występowania Besseria dimidiata i Menaccarus arenicola, lotnisko Aero-
klubu Pomorskiego, Toruń (fot. A. OLEKSA).

Phot. 2.  The habitat of the Besseria dimidiata and Menaccarus arenicola, the Aeroklub Po-
morski airfield, Toruń city (phot. by A. OLEKSA).
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Wykaz odłowionych osobników:

Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844)

– Toruń (UTM: CD37): 2 VIII 2001, 1&, leg. K. SZPILA; 5 VI 2002, 2%%,
leg. K. SZPILA; 16 VI 2003, 2%%, leg. K. SZPILA.; 1 VII 2003, puste pupa-
rium, leg. T. KONEFAŁ.

Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1864)

– Toruń (UTM: CD37): 23 V 2003, 3&&, leg. T. KONEFAŁ; 24 V 2003, 4&&,
leg. T. KONEFAŁ; 1 VII 2003, 2%%, 2&&, leg. T. KONEFAŁ.

SUMMARY

Two species, the tachinid fly Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844) and its host, the
true bug Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1864) were recorded in an airfield area of
Aeroklub Pomorski in the Toruń city (N Poland, UTM code: CD37). 11 specimens of the
bugs and 6 of the flies were collected using sifter method and entomological net,
respectively. These species prefer psammophilous grasslands with scanty vegetation and are
very rare both in Poland and Europe. B. dimidiata and M. arenicola were recorded for the
last time in Poland from Buraków (Mazovia Lowland, UTM code: DC99) in 1956. The
current record is the northernmost locality of the species of tachinid fly in Europe.
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KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

394. Nowe i rzadkie dla Wyżyny Lubelskiej gatunki stonkowatych (Coleo-
ptera: Chrysomelidae) odłowione w Lublinie
New to the Lublin Upland and rare species of chrysomelid beetles (Coleoptera: Chry-
somelidae) collected in the Lublin city

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, faunistics, urban fauna, E Poland.

Tereny zurbanizowane stanowią środowiska o zubożałej faunie i florze, co wynika z nie-
ustającej, silnej presji człowieka. Jednakże niektóre rzadsze gatunki chrząszczy stonkowa-
tych znajdują tu korzystne warunki dla swojego rozwoju. W warunkach naturalnych wystę-
pują one w innych zbiorowiskach roślinnych (zazwyczaj ciepłolubnych), natomiast środowi-
skami zastępczymi w mieście są dla nich głównie zbiorowiska ruderalne i śródmiejskie łąki
nadrzeczne.

Okazuje się, że środowiska miejskie Lublina kryją gatunki nieznane wcześniej z Wyżyny
Lubelskiej, gdzie fauna stonkowatych poznana jest stosunkowo dobrze, o czym świadczy
liczba 229 gatunków dotychczas stąd wykazanych (ok. 50% fauny krajowej).

W roku 2003 na stanowiskach w granicach administracyjnych miasta odłowiono 7 gatun-
ków Chrysomelidae nie podawanych wcześniej z Wyżyny Lubelskiej. Zostały one odłowione
do czerpaka entomologicznego, a okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora. W pracy
zrezygnowano z podawania kodów siatki UTM, gdyż miasto położone jest w czterech jej
kwadratach, a nazwa ulicy dokładniej określa stanowisko.

Phyllotreta astrachanica LOPATIN, 1977
– ul. Króla Rogera, 21 VII 2003, 1&, zbiorowiska ruderalne;
– Al. Smorawińskiego, 5 VIII 2003, 1%, wąwóz pod trasą szybkiego ruchu, zbiorowiska ru-

deralne.
Gatunek stosunkowo niedawno wykazany jako nowy dla Polski (BOROWIEC 1985: Przegl.

zool., 29: 185-187). Obecnie pospolity w całej południowej Polsce. Jako rośliny żywicielskie
podawane są gatunki z rodziny krzyżowych – Brassicaceae, najczęściej rzepichy – Rorippa
spp. Z własnych obserwacji wynika, że gatunek występuje wczesną wiosną i latem także na
wilgotnych łąkach i na chwastach w uprawach roślin okopowych.

Phyllotreta tetrastigma (COMOLLI, 1837)
– ul. Osmolicka, „Las Dąbrowa”, 20 V 2003, 1&, droga leśna.

Gatunek borealny. Występuje w całym kraju, w cienistych, wilgotnych miejscach. Żeruje
na roślinach z rodziny krzyżowych – Brassicaceae.
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Longitarsus lewisii BALY, 1874
– ul. Głuska, 21 VII 2003, 1%, ścieżka przez łąkę świeżą.

Szeroko rozsiedlony gatunek euro-syberyjski. Do tego gatunku należy odnieść informacje
o występowaniu w Polsce L. scutellaris (MULSANT et REY, 1874). Roślinami żywicielskimi są
różne gatunki babek – Plantago spp.

Longitarsus minimus KUTSCHERA, 1863
– ul. Wądolna, 5 VIII 2003, 2&&, ścieżka przez łąkę świeżą.

Gatunek stwierdzony w naszym kraju stosunkowo niedawno (BOROWIEC, WĄSOWSKA

1989: Przegl. zool., 33: 263-265). Dotychczas poławiany tylko w środowiskach o charakterze
kserotermicznym. Rośliną żywicielską jest babka średnia – Plantago media L., pod której li-
śćmi przebywają chrząszcze. Być może niewielka liczba doniesień o tym i poprzednim gatun-
ku wynika z faktu trudności odłowienia ich do czerpaka z liści rośliny, leżących często na po-
wierzchni ziemi.

Altica lythri AUBÉ, 1843
– ul. Osmolicka, „Las Dąbrowa”, 21 VII 2003, 1%, droga leśna;
– ul. Głuska, 21 VII 2003, 1%, łąka świeża;
– ul. Wądolna, 21 VII 2003, 1%, łąka świeża.

Występuje prawdopodobnie w całym kraju. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne
gatunki wierzbownic – Epilobium spp.

Asiorestia transversa (MARSHAM, 1802)
– dawna wieś Łysaków (0,5 km na wschód od ul. Łysakowskiej), 21 VII 2003, 1 ex., wilgotna

łąka;
– ul. Wądolna, 21 VII 2003, 2 exx., łąka świeża, 5 VIII 2003, 1 ex.;
– ul. Głuska, 21 VII 2003, 12 exx., łąka świeża, 5 VIII 2003, 5 exx.;
– ul. Janowska, 5 VIII 2003, 3 exx., zbiorowiska ruderalne.

W Polsce gatunek pospolity. Roślinami żywicielskimi są różne gatunki ostrożeni – Cir-
sium spp., na których łowiony był także w Lublinie. Dotychczasowy brak stwierdzenia tego
gatunku na Wyżynie Lubelskiej wynika z pewnością z przeoczenia, gdyż odławiany jest on
praktycznie we wszystkich próbach czerpakowych razem z podobnym, nieco mniejszym ga-
tunkiem – A. ferruginea (SCOPOLI, 1763).

Cassida leucanthemi BORDY, 1995
– ul. Głuska, 21 VII 2003, 1 ex., zbiorowiska ruderalne.

Gatunek opisany jako nowy dla nauki stosunkowo niedawno, z Polski podany dwa lata
później na podstawie osobnika odłowionego w Dzięgielowie k/Cieszyna w 1987 roku (BO-
ROWIEC, ŚWIĘTOJAŃSKA 1997: Wiad. entomol., 15: 237-240), a następnie z dwóch stanowisk
we Wrocławiu i jednego w Wetlinie w Bieszczadach (BOROWIEC 2003: Wiad. entomol., 22:
62-63). Pod względem morfologicznym bardzo podobny do C. sanguinosa (SUFFRIAN, 1844),
od którego poza budową genitaliów, różni się niewielką liczbą subtelnych cech dotyczących
kształtu ciała, nacięcia na wardze górnej i kolorystyki ud. Żeruje prawie wyłącznie na złocie-
niu właściwym – Leucanthemum vulgare LAM.

Składam serdeczne podziękowania Panu Prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za spraw-
dzenie oznaczeń kilku gatunków.

Radosław ŚCIBIOR, Kat. Zool. AR, Lublin
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395. Interesujące gatunki żuków koprofagicznych (Coleoptera: Scara-
baeoidea) na Wyżynie Małopolskiej
Intersting species of the coprophagous beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the
Małopolska Upland

KEY WORDS: Coleoptera. Scarabaeoidea, faunistics, Małopolska Upland, Central Poland.

W trakcie obserwacji prowadzonych na Wyżynie Małopolskiej, stwierdziłem występowa-
nie kilkunastu gatunków Scarabaeoidea z Polski rzadko podawanych – są one omówione po-
niżej. Gatunki nowe dla Wyżyny Małopolskiej zaznaczono gwiazdką [*]. Na szczególną uwa-
gę zasługuje stwierdzenie tutaj Aphodius scrutator, którego pewne stanowiska znane były do
tej pory tylko z Przełęczy Dukielskiej.

Okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.

Euoniticellus fulvus (GOEZE, 1777)
– Korytnica ad Jędrzejów (UTM: DB61), 7 VII 1996 – 1 ex., w odchodach bydła;
– Staniowice ad Jędrzejów (DB61), 25 VIII 1996 – 1 ex., w odchodach bydła;
– Owczary ad Busko-Zdrój (DA88), 12 IX 1999 – 1 ex., w odchodach bydła.

Onthophagus illyricus (SCOPOLI, 1763)
– Kozubów ad Pińczów (DA68), 25 VIII 2002 – 2 exx., w odchodach bydła.

Onthophagus gibbulus (PALLAS, 1781)*
– Kamień Plebański ad Sandomierz (EB51), 2 X 1994, 28 IX 1997 – liczne okazy, w odcho-

dach bydła;
– Kozubów ad Pińczów (DA68), 25 VIII 2002 – 1 ex., w odchodach bydła.

Onthophagus semicornis (PANZER, 1798)
– Garbów Stary ad Sandomierz (EB52), 14 IV 1991 – 1 ex.;
– Krzyżanowice ad Pińczów (DA68), 30 IV 1995 – 1 ex., w rozkopanej norze małego gryzonia;
– Skowronno ad Pińczów (DA69), 3 V 1997 – 1 ex.;
– Zagaje ad Jędrzejów (DB50), 20 V 2001 – 8 exx., w przedsionkach nor chomików.

Onthophagus vacca (LINNAEUS, 1767)*
– Kamień Plebański ad Sandomierz (EB51), 17 V 1997 – 2 exx., 4 VI 2000 – 1 ex., 2 V 2002

– 1 ex., w odchodach bydła;
– Kamień Łukawski ad Sandomierz (EB51), 12 V 2002 – 6 exx., w odchodach bydła.

Onthophagus vitulus (FABRICIUS, 1776)*
– Słupcza ad Sandomierz (EB52), 14 VII 1978 – 1 ex., 14 VI 1980 – 1 ex., 5 VI 1987 – 1 ex.,

w przedsionkach nor chomików, leg. K. BIDAS;
– Zagaje ad Jędrzejów (DB50), 20 V 2001 – 1 ex., w przedsionku nory chomika.

Aphodius ictericus (LAICHARTING, 1781)*
– Młodzawy Duże ad Pińczów (DA68), 31 VII 1996 – 5 exx., w odchodach konia;
– Kozubów ad Pińczów (DA68), 25 VIII 2002 – 2 exx., w odchodach bydła.

Aphodius melanostictus W. L. SCHMIDT, 1840
– Słupcza ad Sandomierz (EB52), 31 VII 1993 – 2 exx., 12 IX 1993 – 1 ex., w odchodach

koni.

Aphodius scrutator (HERBST, 1789)*
– Skowronno ad Pińczów (DA69), 9 VI 2002 – 1 ex., w odchodach bydła.
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396. Nowe stanowiska rzadkich w Polsce ryjkowcowatych (Coleoptera: Cur-
culionidae)
New localities of some rare weevils (Coloeptera: Curculionidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, faunistics, Poland.

Lixus fasciculatus (BOH.)
– Kotlina Sandomierska: Stalowa Wola (UTM: EB70), 24 VII 2000, 1 ex., 6 VII 2001,

3 exx., 7 VII 2001, 2 exx., łąka; Stawki ad Stalowa Wola (EB82), 1 VII 2001, 1 ex., pobrze-
że drogi; Sochy ad Stalowa Wola (EB71), 25 VII 2001, 1 ex., łąka (leg. M. KRZYKWA).
Gatunek w naszym kraju znany jedynie z okolic Przemyśla. Poławiany (czasami bardzo

licznie) na bylicy pospolitej – Artemisia campestris L. w różnych środowiskach ruderalnych.
Nowy dla Kotliny Sandomierskiej.

Lixus elongatus (GOEZE)
– Kotlina Sandomierska: Stalowa Wola, 24 VII 2000, 1 ex. łąka (leg. M. KRZYKWA).

Chrząszcz związany z różnymi gatunkami ostów – Carduus spp. i ostrożeni – Cirsium spp.
Spotykany w suchych i nasłonecznionych miejscach. Z Polski znany z nielicznych stanowisk
w sześciu krainach. Według BURAKOWSKIEGO i in. (1993: Kat. Fauny Pol., Warszawa,
XXIII, 19: 1-304) z terenu Kotliny Sandomierskiej podany był do tej pory z dwóch stano-
wisk, jednego z okolic Rzeszowa w XIX wieku, drugiego ze Starzawy koło Słubna (na pod-
stawie oznaczenia M. MAZURA) .

Aphodius coenosus (PANZER, 1798)*
– Chojny ad Jędrzejów (DB52), 24 VI 2000 – 1 ex., w odchodach bydła.

Aphodius fasciatus (OLIVIER, 1789)*
– Włoszczowice ad Chmielnik (DB71), 29 IX 1996 – 1 ex., w odchodach konia.

Aphodius scrofa (FABRICIUS, 1787)
– Zagaje ad Jędrzejów (DB50), 14 V 2000 – 2 exx., 20 V 2001 – 1 ex., w przedsionkach nor

chomików;
– Kamień Plebański ad Sandomierz (EB51), 1 V 2002 – 2 exx., 4 V 2002 – 1 ex., 12 V 2002

– 2 exx., w odchodach koni.

Euheptaulacus villosus (GYLLENHAL in SCHÖNHERR, 1806)*
– Skowronno ad Pińczów (DA69), 14 VI 2001 – 2 exx., martwe pod kamieniami.

Diastictus vulneratus (STURM, 1805)*
– Kichary ad Sandomierz (EB52), 30 V 1991 – 1 ex., martwy w dole, w wąwozie lessowym.

Rhyssemus germanus (LINNAEUS, 1767)*
– Kamień Plebański ad Sandomierz (EB51), 1 V 2002 – 6 exx., 4 V 2002 – 1 ex., w mierzwie

roślinnej.
Dziękuję Panu dr inż. Markowi BUNALSKIEMU za sprawdzenie oznaczeń A. coenosus

i A. ictericus (okazu z Młodzaw).
Marek BIDAS, Kielce
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Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE)
– Kotlina Sandomierska: Stalowa Wola, 27 V 2000, 1 ex., obrzeża lasu, 23 V 2001, 1 ex.,

deptak, koło łąki (leg. M. KRZYKWA).
– Roztocze: Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Werchrata (FA76), 2 VII 2002,

4 exx. na piaszczystej polnej drodze (leg. J. WIATER et K. ŻUK).
Bardzo rzadki ryjkowiec notowany z Polski z siedmiu krain. Związany z oczeretem jezior-

nym – Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA i tymotką łąkową – Phleum pratense L. Występuje
na pastwiskach, przydrożach, łąkach oraz na groblach. Nowy dla Roztocza.

Magulones larvatus (SCHULTZE)
– Sudety Zachodnie: Park Narodowy Gór Stołowych, obwód ochronny Jeleniów 1 (WR98),

8 VI 2000, 1 ex. zebrany w czerpak z roślinności zielnej (leg. M. JANOSZEK).
Rzadki chrząszcz znany w Polsce z ośmiu krain. Występuje na obszarach zalesionych na

kilku gatunkach z rodzaju miodunka – Pulmonaria spp. W Sudetach Zachodnich notowany
jeden raz (przed niemal stu laty) z Wlenia.

Jarosław KANIA, Inst. Zool. UWr., Wrocław
Justyna WIATER, Kat. Ekol. i Ochr. Środ. UWM, Olsztyn
Marek JANOSZEK, P. N. Gór Stołowych, Kudowa Zdrój

397. Nowe stanowiska Hydatophylax infumatus (MAC LACHLAN, 1865)
(Trichoptera: Limnephilidae) w południowo-wschodniej Polsce
New localities of Hydatophylax infumatus (MAC LACHLAN, 1865) (Trichoptera:
Limnephilidae) in South-Eastern Poland

KEY WORDS: Trichoptera, Limnephilidae, Hydatophylax infumatus, new localities, Roztocze region, SE Poland.

Hydatophylax infumatus (MAC LACHLAN) jest rzadkim gatunkiem chruścika, w Polsce po-
danym dotychczas z ośmiu stanowisk – z Pojezierza Mazurskiego (SZCZEPAŃSKA 1953:
Roczn. Nauk roln., D,  67: 103-104; SZCZEPAŃSKA 1958: Pol. Arch. Hydrobiol., 5: 143-160)
i Gór Świętokrzyskich – rzeki Lubrzanki i okolic (MAJECKI 1982: Acta Univ. Lodz., Folia
limnol., 1: 51-60; RIEDEL, MAJECKI 1989: Fragm. faun., 32: 227-241; BIS i in. 1992: [W:] C.
OTTO (red.): Proc. 7th Int. Symp. Trichoptera: 213-217). W Europie należy do gatunków sze-
roko rozprzestrzenionych, gdzie poławiany jest z reguły częściej w stadiach larwalnych niż
w imaginalnych. Larwy związane są głównie z wodami płynącymi bogatymi w detrytus, na
którym żerują i z którego budują domki.

Podczas badań trichopterologicznych Roztocza w latach 2001–2003 znaleziono 6 nowych
stanowisk tego gatunku. Wszystkie osobniki zostały złowione przez autorkę i znajdują się
w jej zbiorach.
– Górecko Kościelne (FA49), 16 X 2001, rzeka Szum, 1 larwa. Strefa lenityczna szybko pły-

nącego cieku, dno kamieniste, duża ilość detrytusu. Szerokość cieku – 2,5 m. Rzeka silnie
ocieniona.

– Zwierzyniec (FB40), 15 IV 2002, kanał zasilający Stawy Echo na terenie Roztoczańskiego
Parku Narodowego, 1 larwa. Nurt szybki, woda barwy brunatnej, dno piaszczyste pokryte
nielicznymi kamieniami. Szerokość kanału – 1,5 m. Kanał silnie ocieniony przez drzewa.
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– Ruś (FB20), 16 IX 2002, rzeka Gorajec, 2 larwy. Nurt umiarkowanie szybki, woda barwy
brunatnej, dno piaszczyste, kamienie sporadycznie (wyłącznie przy brzegach). Szerokość
rzeki – 3,6 m. Ciek położony na terenie otwartym.

– Huta Szumy (FA58), 16 IX 2003, rzeka Tanew, 1 larwa. Osobnik znaleziony przy brzegu
w szuwarze manny mielec – Glyceria maxima (HART.) HOLMB. Szerokość rzeki – 4,3 m.
Nurt umiarkowanie szybki, woda przezroczysta, dno piaszczyste. Rzeka częściowo ocie-
niona.

– Józefów Roztoczański (FA49), 17 IX 2003, rzeka Świerz, 2 larwy. Nurt szybki, woda prze-
zroczysta, dno piaszczyste z dużą ilością gałęzi w strefie lenitycznej. Szerokość rzeki – 4 m.
Odcinek rzeki położony w lesie.

– Majdan Sopocki (FA59), 14 X 2003, rzeka Sopot, 1 larwa. Osobnik znaleziony przy brzegu
w szuwarze manny mielec. Szerokość rzeki – 1 m. Nurt umiarkowanie szybki, woda prze-
zroczysta, dno piaszczyste. Rzeka częściowo ocieniona.

Edyta SERAFIN, Kat. Zool. AR, Lublin

398. Nowe dane o Euchromius ocellea (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera:
Pyralidae) w Polsce
New records of Euchromius ocellea (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Pyralidae) in
Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Pyralidae, Euchromius ocellea, faunistics, Poland.

Euchromius ocellea (HAWORTH) jest gatunkiem szeroko rozsiedlonym w strefie tropikal-
nej i subtropikalnej, okazjonalnie migrującym do środkowej, jak również północnej Europy.
W części północnej kontynentu, notowany był w Anglii, Danii, południowej Szwecji, Finlan-
dii oraz Norwegii. Na obszarze centralnej części Europy znany jest z Rumunii, Węgier, Au-
strii, Niemiec, Czech, Słowacji i Polski.

W Polsce gatunek ten dotychczas wykazany został z następujących województw: podla-
skiego, mazowieckiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, oraz
przed rokiem 1960 – z województwa dolnośląskiego. Wszystkie odłowione osobniki notowa-
ne były we wrześniu oraz październiku.

Poniżej przedstawione zostały dwa nowe stanowiska Euchromius ocellea, gdzie łowiony
był w lipcu, sierpniu i wrześniu:
– woj. kujawsko-pomorskie, rezerwat „Las Piwnicki” ad Toruń (UTM: CD38), 29 VIII 2002

– 1 ex., złapany do samołówki świetlnej, umieszczonej w konarach dębu szypułkowego na
wysokości 18 m, przy obecności drugiej samołówki umieszczonej w podszycie na wysoko-
ści 1,5 m (fakt ten może wskazywać, iż E. ocellea w środowiskach leśnych odbywa lot po-
nad koronami drzew), leg. A. BARANOWSKI.

– woj. mazowieckie, Woźniki (FC28), 31 VII 1997 – 1 ex., 31 VIII 1999 – 1 ex., 7 IX 1999
– 3 exx., 8 IX 1999 – 2 exx., leg. D. WASILUK.
Materiały dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

Artur BARANOWSKI, Inst. Biol. i Ochr. Środ. UMK, Toruń
Dariusz WASILUK, Woźniki
Tomasz BARAN, Kat. Biosystemat. URz, Rzeszów
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SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

w kadencji od 15 IX 2001 do 17 IX 2004 roku

W minionej trzyletniej kadencji działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego skoncentrowana była na wykonywaniu zadań związanych z działalnością
statutową zapewniającą sprawne funkcjonowanie i dalszy rozwój Towarzystwa. W okresie
sprawozdawczym Zarząd Główny odbył 8 posiedzeń, których przedmiotem były sprawy
członkowskie, wydawnicze, organizacyjne oraz finansowe.

A.  Sprawy cz łonkowskie
Na dzień 31 sierpnia 2004 roku Towarzystwo nasze liczy 460 członków w tym 15 Człon-

ków Honorowych. W minionej kadencji w szeregi naszego towarzystwa wstąpiło 45 osób,
w tej liczbie, w 2002 roku – 18 osób, w 2003 – 10 osób i w 2004 – 17 osób.

W minionym trzyleciu z naszych szeregów ubyło 5 osób, w tym na zawsze odeszło
3 Członków Honorowych: dr Bolesław BURAKOWSKI, prof. Vladimir G. DOLIN oraz prof.
Jadwiga ZŁOTORZYCKA.

W stosunku do poprzedniej kadencji nie poprawiło się opłacanie składek członkowskich.
Za rok 2002 składki zapłaciły 243 osoby to jest 56%, za rok 2003 234 to jest 53%, a za rok
bieżący wg stanu na 31 VIII – 135 osób, to jest zaledwie 29%. Niestety wielu członków opła-
ca jeszcze składki z rocznym opóźnieniem.
B.  Sprawy wydawnicze

W minionej kadencji Towarzystwo nasze wydawało trzy tytuły wydawnictw ciągłych oraz
materiały konferencyjne. Razem za lata od 2002 r. do końca 2004 r.  wydamy: 36 odrębnych
zeszytów naszych wydawnictw. Jest to znaczny sukces, ponieważ przez kolejne trzy lata uda-
ło się utrzymać płynność wydawniczą naszych czasopism po cztery zeszyty rocznie, a ponadto
ukazywały się suplementy. Wydaliśmy:
1. „Polskie Pismo Entomologiczne” Tomy: 71 (2002), 72 (2003) i 73 (2004).

Podkreślić należy, że dzięki staraniom Redakcji „Pisma” pod przewodnictwem Redaktora
Naczelnego prof. dr hab. Jerzego LISA, każdy z trzech wydanych tomów liczył po 4 odręb-
ne zeszyty, które ukazywały się w przewidzianym dla kwartalnika terminie. Ponadto
w 2003 roku ukazał się dodatkowo suplement.
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2. „Wiadomości Entomologiczne” Tomy: 21 (2002), 22 (2003) i 23 (2004).
Podkreślić należy, że dzięki wytężonej pracy redakcji „Wiadomości” pod przewodnictwem
Redaktora Naczelnego dr Lecha BUCHHOLZA, każdy z trzech tomów liczył po cztery od-
rębne zeszyty. Ponadto dodatkowo ukazały się suplementy: jeden w 2003 roku i dwa
w 2004 roku.

3. „Klucze do oznaczania owadów Polski” – Redaktor Naczelny prof. dr hab. Jarosław
BUSZKO: 2002 rok – 2 zeszyty, 2003 rok – 3 zeszyty, 2004 rok – 2 zeszyty.

4. „Polish Entomological Monographs” – wydawnictwo ciągłe powołane do życia uchwałą
Zarządu Głównego z dnia 7 kwietnia 2000 r. W bieżącej kadencji nie udało się wydać żad-
nego zeszytu omawianego wydawnictwa.

C.  Bib l ioteka
Biblioteka nasza historycznie już zlokalizowana jest na Uniwersytecie Wrocławskim.

Opiekę nad nią z ramienia Zarządu Głównego sprawuje dr hab. Marek WANAT. W minionej
kadencji do głównych zadań biblioteki należało:
– prowadzenie krajowej i zagranicznej wymiany czasopism;
– wysyłka prenumeraty PPEnt. i Wiad. Entomol. do członków Towarzystwa;
– sprzedaż wydawnictw Towarzystwa;
– udostępnianie księgozbioru.

Aktualnie biblioteka prowadzi wymianę z 204 kontrahentami zagranicznymi i 10 krajo-
wymi. Stan biblioteki na dzień 31 sierpnia wynosi 700 tytułów czasopism (12973 wolumi-
nów) oraz 1584 pozycji druków zwartych.

D.  Sprawy organizacy jne
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na Zjeździe w 1998 roku Polskie To-

warzystwo Entomologiczne ma swoją siedzibę w Poznaniu w Katedrze Entomologii Akade-
mii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego. W roku 2003 dokonaliśmy czynności wpisu do Krajo-
wego Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonjowym w Poznaniu. Aktualny Statut naszego To-
warzystwa zamieszczony jest w witrynie internetowej Polskiego Towarzystwa Entomologicz-
nego (http://www.au.poznan.pl/wogr/pte) opracowanej i prowadzonej przez dr Pawła
TRZCIŃSKIEGO. Nasza strona internetowa zawiera wszystkie podstawowe informacje o To-
warzystwie, naszych wydawnictwach, formach działania i aktualności.

W Towarzystwie zarejestrowanych jest 12 oddziałów terenowych. Tylko nieliczne z nich
działają nadal dość aktywnie, przykładowo: Bydgoski, Gdański, Lubelski, Łódzki, Olsztyń-
ski, Poznański, czy Rzeszowski. Niestety znaczna część oddziałów od dłuższego czasu nie
przejawia aktywności. Nie powiodły się także próby reaktywowania działalności tych oddzia-
łów.

Znacznie lepiej działają sekcje specjalistyczne. Aktualnie zarejestrowanych jest 11 sekcji:
afidologiczna, lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, hymenopterolo-
giczna, odonatologiczna, trichopterologiczna, owadów kopalnych, owadów społecznych, en-
tomologii leśnej i entomologii stosowanej. Sekcje te funkcjonują w oparciu o wypracowane
we własnym zakresie regulaminy.

W minionej kadencji obok znacznej aktywności wydawniczej mieliśmy do czynienia także
z dużą aktywnością na polu upowszechniania i promocji osiągnięć naukowych w dziedzinie
entomologii. Przejawiało się to w corocznym organizowaniu kilku sympozjów naukowych
przez sekcje specjalistyczne, a także współorganizacją konferencji naukowej. W dniach
21–23 września 2002 roku odbyła się w Olsztynie konferencja naukowa na temat: „Ochrona
owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatun-
ków”. Konferencja ta zorganizowana została z inicjatywy Zarządu Głównego PTEnt. wspól-
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nie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W konferencji udział wzięło bli-
sko 100 osób, głównie członków naszego Towarzystwa, a ponadto przedstawiciele Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody, Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz nieliczni urzędnicy ad-
ministracji państwowej szczebla wojewódzkiego.
E.  Sprawy f inansowe

Polskie Towarzystwo Entomologiczne prowadzi działalność w oparciu o trzy zasadnicze
źródła finansowania.
1. Od 1992 roku Towarzystwo dofinansowywane jest przez Komitet Badań Naukowych, któ-

ry nie dotuje ogólnej działalności PTEnt., lecz dofinansowuje określone zadania przewi-
dziane do realizacji w danym roku. W naszym wypadku są to: druk wydawnictw, działal-
ność biblioteki oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Wielkość dotacji określona jest
przez KBN w procentach i łącznie dla Towarzystwa nigdy nie przekracza 50%. Przykłado-
wo na 2004 rok otrzymaliśmy dofinansowanie:
– „Polskie Pismo Entomologiczne”: 19 200 zł – 32,4%
– „Wiadomości Entomologiczne”: 11 200 zł – 20,1%
– „Klucze do oznaczania owadów Polski”: 7 350 zł – 19,2%
– Działalność biblioteki: 18 000 zł – 35,1%
– Upowszechnianie osiągnięć nauki: 12 000 zł – 32,8%
– OGÓŁEM: 67 750 zł – 28,3%
Oznacza to, że jeżeli fizycznie wykorzystamy całą kwotę dotacji pochodzącej z KBN
– 67 750 zł, to dokumentacją księgową musimy wykazać udział w 71,7% środków własnych
czyli 171 630 zł. Jeżeli nie osiągniemy takiego udziału środków własnych to KBN wymaga
zwrotu części dofinansowania.

2. Kolejnym źródłem finansowania naszej działalności są wpływy ze składek członkowskich
oraz działalności wydawniczej (prenumerata naszych wydawnictw, ich sprzedaż, itp.).

3. Ostatnie źródło finansowania to sponsoring naszej działalności przez podmioty zewnętrz-
ne. Trzeba jednak nadmienić, że w ostatnich latach, w dobie gospodarki rynkowej, nie jest
łatwo pozyskiwać sponsorów. W minionej kadencji Zarządowi Głównemu udało się kilka-
krotnie pozyskać zewnętrzne dofinansowanie naszej działalności. Po pierwsze przez
wszystkie lata ostatniej kadencji Władze Uczelni, na których mieszczą się agendy naszego
Towarzystwa, dofinansowały działalność, odstępując oficjalnymi notami od pobrania na-
leżności z tytułu wynajęcia zajmowanych pomieszczeń. Uczelnie te to:
– Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
– Uniwersytet w Opolu
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Uniwersytet Wrocławski

F.  Podsumowanie
Podsumowując chciałbym zwrócić uwagę na pewne osiągnięcia Towarzystwa oraz wystę-

pujące w jego działalności problemy.
Z dużym zadowoleniem należy przyjąć utrzymujące się zainteresowanie przynależnością

do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego szczególnie wśród młodych entomologów.
Jednocześnie znacznie wzrosła sprawność opłacania składek i prenumerat naszych czaso-
pism, co ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa.

W minionym trzyletnim okresie systematycznie wydawane były trzy wydawnictwa własne.
Nie udało się jednak wydać „Polish Entomological Monographs”, ze względu na brak odpo-
wiednich materiałów. Łącznie wydano 36 odrębnych zeszytów naszych wydawnictw. Jest to
największa liczba jaką udało się osiągnąć w historii naszego Towarzystwa za trzyletni okres.
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Trzeba także wspomnieć o pewnych niespełnionych oczekiwaniach. Nie powiodła się pró-
ba uaktywnienia części „śpiących” oddziałów.

Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
dokonań przedstawionych w sprawozdaniu.

Dziękuję Członkom Zarządu Głównego, którzy aktywnie uczestniczyli w zebraniach Za-
rządu. Szczególnie dziękuję Sekretarzowi Generalnemu dr Markowi BUNALSKIEMU

i Skarbnikowi dr Pawłowi SIENKIEWICZOWI. Dziękuję wszystkim członkom kolegiów redak-
cyjnych naszych wydawnictw, a szczególnie ich Redaktorom Naczelnym i Sekretarzom Re-
dakcji.

Zdaję sobie sprawę, że przedłożone sprawozdanie nie obejmuje wszystkich problemów
Towarzystwa, zatem proszę o konstruktywną dyskusję i uwagi, które pozwolą na usprawnie-
nie działalności PTEnt. w następnych latach.

   Prezes
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Białowieża, 17 września 2004 roku        prof. dr hab. Janusz NOWACKI

SPRAWOZDANIE
z 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Ochrona owadów – parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako

naturalne ostoje europejskiej fauny owadów”
Białowieża, 17–19 września 2004 roku

Kolejny, 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, w połączeniu z Konferen-
cją Naukową nt.: „Ochrona owadów – parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako
naturalne ostoje europejskiej fauny owadów”, odbył się w dniach 17–19 września br. w Bia-
łowieży. Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Białowieski Park Naro-
dowy oraz Katedra Entomologii AR w Poznaniu. Honorowy patronat nad całością objął
IM Rektor Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Erwin
WĄSOWICZ. W Zjeździe i Konferencji wzięło udział około 120 osób. Nasze spotkanie za-
szczycili swoją obecnością: Rektor AR w Poznaniu prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ z Mał-
żonką Zofią, która jest córką znanego entomologa prof. Stefana ALWINA, Prorektor
AR w Poznaniu prof. dr hab. Lech NOGOWSKI, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowe-
go mgr inż. Józef POPIEL, dr Czesław OKOŁÓW (były dyrektor BPN) oraz członkowie hono-
rowi naszego Towarzystwa: prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI oraz prof. dr hab.
Jerzy J. LIPA.

Konferencję i Zjazd rozpoczęto 17 września o godz. 900 Ceremonią Otwarcia, na którą
złożyły się powitanie i wprowadzenie Prezesa PTEnt. prof. dr hab. Janusza NOWACKIEGO

oraz powitanie wygłoszone przez dyrektora BPN mgr inż. Józefa POPIELA. Następnie Prezes
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przekazał prof. dr hab. Jarosławowi BUSZCE prowadzenie sesji referatowej. Sesja przedzie-
lona była krótką przerwą, a składały się na nią następujące referaty:
1. Jerzy M. GUTOWSKI, Bogdan JAROSZEWICZ: „Puszcza Białowieska jako ostoja europej-

skiej fauny owadów”,
2. Józef BANASZAK, Jarosław BUSZKO, Stanisław CZACHOROWSKI, Wiesława CZECHOWSKA,

Grzegorz HEBDA, Anna LIANA, Jerzy PAWŁOWSKI, Andrzej SZEPTYCKI, Przemysław
TROJAN, Piotr WĘGIEREK: „Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami parków na-
rodowych Polski”,

3. Jerzy J. LIPA: „Obce gatunki inwazyjne zagrożeniem dla entomofauny Europy i Polski”,
4. Stanisław CZACHOROWSKI, Giedre VISINSKIENE, Akos UHERKOVICH, Pavel CHOJKA,

Martins KALNINS, Mikhail MOROZ, Peter NEU, Thomas PITSCH, Vladimir D. IVANOV,
Roman GODUŃKO, Lujza UJVAROSI: „Europejskie ostoje entomofauny – chruściki (Tri-
choptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej”,

5. Sebastian PILARCZYK, Daniel GAJ, Jacek SZWEDO: „Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha
et Cicadomorpha) Parków Narodowych w Polsce”.
Około godziny 1500, po przerwie obiadowej, rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Człon-

ków PTEnt. Z powodu braku kworum przesunięto je w myśl „Statutu” na godz. 1530. Powsta-
łą lukę wypełniło wystąpienie dr Piotra TYKARSKIEGO, w którym przybliżył uczestnikom
ideę międzynarodowej internetowej sieci informacji o bioróżnorodności.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes prof. dr hab. Janusz NOWACKI. Powitał
on wszystkich uczestników, a następnie odczytał ostatnią uchwałę ustępującego Zarządu
Głównego o nadaniu Członkom „Złotych Odznak PTEnt.” za zasługi organizacyjne. Uhono-
rowani zostali: prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr inż. Edward BARANIAK, prof. dr hab. Ta-
deusz BARCZAK, prof. dr hab. Klara BARTKOWSKA, prof. dr hab. Lech BOROWIEC, dr Paweł
BUCZYŃSKI, dr inż. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Stani-
sław CZACHOROWSKI, prof. dr hab. Maria GOOS, prof. dr hab. Michał HUREJ, prof. dr hab.
Antoni KUŚKA, prof. dr hab. Jerzy J. LIPA, prof. dr hab. Jerzy A. LIS, prof. dr hab. Barbara
ŁABANOWSKA, prof. dr hab. Gabriel ŁABANOWSKI, dr Barbara MARCINIAK, prof. dr hab.
Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, prof. dr hab. Jan NAWROT, prof. dr hab. Janusz NO-
WACKI, prof. dr hab. Remigiusz OLSZAK, prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI, prof. dr hab. Bo-
gusław PETRYSZAK, prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, prof. dr hab.
Jerzy STARZYK, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI, prof.
dr hab. Andrzej SZUJECKI, dr hab. Dariusz TARNAWSKI, prof. dr hab. Przemysław TROJAN,
dr hab. Marek WANAT, doc. dr hab. Irena ZAWIRSKA.

W kolejności zabrał głos mgr Roland DOBOSZ, który w imieniu Śląskiego Towarzystwa
Entomologicznego uhonorował „Złotą Odznaką” za zasługi dla entomologii polskiej, profe-
sorów Jarosława BUSZKO i Janusza NOWACKIEGO oraz wręczył wyróżnionym pamiątkowe
dyplomy.

Następnie przyjęto porządek obrad i wybrano Komisję Skrutacyjną oraz Wnioskową
w składzie:
Komis ja  skrutacy jna :  mgr Grzegorz BANASIAK, dr Szymon KONWERSKI (przewodni-

czący), mgr Marek PRZEWOŹNY;
K o m i s j a  w n i o s k o w a :  dr Andrzej OLEKSA, dr Elżbieta SONTAG (przewodnicząca),

dr Piotr TYKARSKI.
Na przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano prof. dr hab. Jerze-

go J. LIPĘ. Profesor przyjąwszy prowadzenie tej części Zgromadzenia poprosił Prezesa
o przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu, po którym podziękował On współ-
pracownikom z ustępującego Zarządu wręczając im list gratulacyjny.
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W kolejności, w imieniu Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z kontroli działalności Zarzą-
du wygłosiła Pani prof. dr hab. Barbara WILKANIEC. Następnie o zabranie głosu został po-
proszony przewodniczący Sądu Polubownego prof. dr hab. Antoni KUŚKA. Oznajmił on, że
w minionej kadencji nie wpłynęła żadna sprawa do rozpatrzenia przez ten organ. Po przed-
stawieniu sprawozdań Przewodniczący zarządził dyskusję. Padło wówczas wiele serdecznych
słów pod adresem ustępującego Zarządu. Prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI, jako najstar-
szy na sali Członek Towarzystwa oświadczył, że miniona kadencja była wg niego najlepszą
w historii. Na tak wysoką ocenę wpływ miała przede wszystkim dobrze prowadzona działal-
ność wydawnicza, dzięki której przez ostatnie trzy lata wszystkie czasopisma ukazywały się
terminowo w zaplanowanej objętości zeszytów; nie zabrakło też licznych suplementów.
Zwrócono również uwagę na dobre przygotowanie Zjazdu w tak lubianym przez przyrodni-
ków miejscu.

Kolejnym punktem Zgromadzenia było głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi PTEnt. Wynikiem 62 „za”, bez głosów „przeciw” i 12 głosach „wstrzy-
mujących się”, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Prof. dr hab. Jerzy J. LIPA podkreślił raz jeszcze skuteczność działania i podjęty wysiłek
organizacyjny byłego już Zarządu Towarzystwa i w ramach podziękowania zainicjował od-
śpiewanie „sto lat”, co też Członkowie chętnie podjęli.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory nowych Władz Towarzystwa. Przewodni-
czący Zgromadzenia oświadczył, iż wpłynęło do niego po jednej liście kandydatur do nowe-
go Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu polubownego. W tajnym głosowaniu wybrano Za-
rząd Główny PTEnt. 62 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i przy 3 głosach „wstrzymują-
cych się”, Komisję Rewizyjną przy 62 głosach „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”,
Sąd Polubowny przy 67 głosach „za”, bez głosów „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.

W przerwie na liczenie głosów, prof. dr hab. Antoni KUŚKA odczytał przygotowany przez
prof. dr hab. Macieja MROCZKOWSKIEGO esej o dobrych obyczajach wśród entomologów
pt.: „Grochem o ścianę”.

Po przerwie przedstawiono skład ukonstytuowanych Władz Towarzystwa:

Zarząd Główny:
Prezes: prof. dr hab. Janusz NOWACKI

Wiceprezesi: prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

dr inż. Marek BUNALSKI

Sekretarz Generalny: dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Skarbnik: mgr Wojciech KUBASIK

Bibliotekarz: dr hab. Marek WANAT

Członkowie Zarządu: dr hab., prof. Tadeusz BARCZAK

prof. dr hab. Józef BANASZAK

dr Paweł BUCZYŃSKI

dr hab., prof. Stanisław CZACHOROWSKI

prof. dr hab. Jerzy A. LIS

dr hab. Dariusz TARNAWSKI

prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI

Komis ja  Rewizy jna:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara WILKANIEC

Z-ca przewodniczącej: mgr Roland DOBOSZ

Członek: dr inż. Roman WĄSALA
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Sąd Polubowny:
Przewodniczący: prof. dr hab. Antoni KUŚKA

Z-ca przewodniczącego: mgr Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ

Członkowie: prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI

dr inż. Lech BUCHHOLZ

dr inż. Paweł TRZCIŃSKI

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Prezes podziękował wszystkim za aktywny
udział i zaprosił na skromny poczęstunek i lampkę szampana.

W czasie obrad Walnego Zgromadzenie członków PTEnt. osoby towarzyszące i część za-
proszonych gości odbywali wycieczkę autokarową po atrakcjach okolic Białowieży.

Po kolacji na pierwszym zebraniu nowego Zarządu z udziałem zaproszonych gości odbyło
się spotkanie z Głównym Konserwatorem Przyrody, prof. dr hab. Zbigniewem WITKOW-
SKIM poświęcone kluczowym problemom związanym z ochroną owadów.

Drugi dzień konferencji przeznaczony był na wycieczki naukowe. Do południa odbyła się
wycieczka uczestników Zjazdu do Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego PN. Grupy
ok. 20 osobowe poprowadzili przewodnicy omawiając historię Puszczy Białowieskiej, sposo-
by ochrony, dostępności dla naukowców oraz jej przyrodę.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja posterowa, która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem ze strony uczestników Konferencji. Wystawiono około 60 plakatów poruszających róż-
ne zagadnienia związane z ochroną owadów.

Około godz. 1700 wszyscy udaliśmy się na ognisko. Najpierw przewieziono uczestników
autokarami do Hajnówki, skąd kolejką wąskotorową, jadąc przez ostępy Puszczy, dotarliśmy
do osady Topiło. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji, które zawdzięczamy sponsoro-
wi – Nadleśnictwu Hajnówka kierowanemu przez nadleśniczego – mgr inż. Jerzego ŁUGO-
WOJA – Członka naszego Towarzystwa. Zgromadzonym wokół ogniska gościom towarzyszyły
śpiewy i muzyka w wykonaniu „człowieka orkiestry”, a niedaleko na ruszcie przygotowywany
był dzik. Nie zabrakło innych regionalnych przysmaków, w tym również piwa. Uczestnicy za-
bawy przy ognisku zachęceni miłą atmosferą dyskutowali, tańczyli i śpiewali do późnych go-
dzin nocnych. Cały dzień upłynął przy dobrej, słonecznej pogodzie.

Ostatni dzień przeznaczony był na indywidualne zwiedzanie okolic Białowieży oraz po-
wroty do domów.

45. Zjazd PTEnt. można uznać za udany, między innymi dzięki wsparciu finansowemu
sponsorów – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Nadleśnictwa Hajnów-
ka, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

    Sekretarz Generalny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

           dr inż. Paweł SIENKIEWICZ



kość (w przypadku rycin wykonanych tuszem) nie powinna przekraczać formatu A4. Ryciny,
które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio oznaczyć. Unikać należy tabel
o dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość  18 cm). Liczba fotografii i tabel
powinna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować licz-
bami arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin
należy zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim..  W wykazie  piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście
pracy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk auto-
rów, z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróco-
nego tytułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących
czasopismami), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:

Marcinkowski H. 1984: Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) z Gór
Sowich. Pol. Pismo ent., 54: 229-230.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985: Chrząszcze Coleoptera – Buprestoi-
dea, Elateroidea i Cantharoidea. Kat. Fauny Pol., 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
2005, w wysokości 45,-  zł., przyjmowane są na konto:

PKO BP S.A., I O/Poznań
82 1020 4027 0000 1402 0030 9740.  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 S.A., I O/Poznań

82 1020 4027 0000 1402 0030 9740

ISBN 83-89887-09-6

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  82 1020 4027 0000 1402 0030 9740
is placed in: PKO Bank Polski S.A.,  I O/Poznań, Poland.

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


