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Problemy, dyskusje

Andrzej Warchałowski
ZASTOSOWANIE NITROBENZENU DO KONSERWACJI OWADÓW

W zależności od stopnia zesklerotyzowania i pigmentacji zew
nętrznych powłok ciała, odnoży i skrzydeł, można owady podzielić 
na takie, które w zbiorach naukowych przechowuje się w płynie 
konserwującym /jak np. owady bezskrzydłe, przylżeńce, większość 
larw/, w postaci totalnych preparatów mikroskopowych /np. wszoły, 
pchły, niektóre pasożytnicze błonkówki/ oraz na sucho, tj. nasz- 
pilone lub nalepione na kartoniki. Okazy zebrane w terenie, czy 
też pochodzące z hodowli, nie zawsze preparuje się zaraz po za
biciu? w większości przypadków następuje to dopiero po wielu ty
godniach, a nierzadko i po wielu latach. Przez ten okres muszą one 
być przechowywane w takich warunkach, które zapewniają możliwość 
poprawnego ich przygotowania do badań oraz uchronią przed uszkodze
niem Lub rozkładem.

Technika przechowywania owadów przeznaczonych do trwałego za
topienia w środku konserwującym sprowadza się w większości przy
padków do ich zalania alkoholem etylowym 65-75% oraz do zabezpie
czenia przed wyschnięciem alkoholu.

Owady przeznaczone do zbiorów suchych są natychmiast o wiele kło- 
potliwsze gdyż od właściwej konserwacji zabitych owadów zależy 
nie tylko zachowanie wielu cech morfologicznych, ale także ilość 
pracy, jakiej później wymaga ich spreparowanie. Przez wiele dzie
siątków lat stosowano bądź przechowywanie takich materiałów w al

ty
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koholu, bądź na sucho, między warstwami waty, bibuły itp. Wadą 
pierwszego z wymienionych sposobów jest nieuchronne, trwałe zesz
tywnienie kończyn, co bardzo utrudnia późniejsze upozowanie oka
zu na szpilce czy na kartoniku oraz szkodliwy wpływ alkoholu na 
ubarwienie. Drugi sposób o wiele lepiej zachowuje naturalne bar
wy i - przynajmniej do pewnego czasu - nie powoduje trwałego 
zesztywnienia kończyn, jest jednak niebezpieczny dla wszystkich 
delikatnych wyrostków, szczecinek itp. i przy wszelkich manipula
cjach grozi pokruszeniem cennego nieraz materiału. Niemniej, owa
dy pokryte łaskami lub delikatnym owłosieniem /motyle, liczne ga
tunki chrząszczy, pszczoły itd./ w ogóle nie mogą być konserwowa
ne inaczej niż na sucho.

By uniknąć zarówno wysuszenia, jak i zesztywnienia materia
łu, wielu entomologów przechowuje złowione owady do czasu ich 
spreparowania w stanie wilgotnym, w parach octanu etylu. Ogólnie, 
sposób przechowywania na wilgotno nadaje się dla postaci imaginal- 
nych większości gatunków chrząszczy, pluskwiaków, ważek, skorków, 
owadów błonkoskrzydłych i znacznej części muchówek oraz owadów 
równoskrzydłych, a więc do konserwacji przeważającej części gatun
ków świata owadziego. Metoda ta polega na wsypaniu zabitych owa
dów do naczynia /próbówki, słoiczka, buteleczki/, na dnie którego 
znajduje się zwilżona wodą i octanem etylu silnie,ubita bibuła 
lub lignina oraz na hermetycznym zamknięciu naczynia korkiem gu
mowym lub zatyczką zalaną następnie lakiem. Tak zakonserwowany ma
teriał zachowuje wiotkość kończyn i daje się w dowolnym momencie 
bez trudu preparować. Ta popularna dzisiaj metoda ma jednakże 
dwie wady. Pierwszą z nich jest, że nie zapobiega ona fermentacji 
we wnętrzu ciała dużych owadów, co prowadzi do rozpadania się oka
zów wskutek osłabienia połączeń między segmentami tułowia i odwło
ka. Drugą wadę stanowi maceracja tkanek miękkich, która postępuje 
powoli lecz stale i w zależności od temperatury otoczenia ograni
cza czas konserwacji tą metodą do kilku lub kilkunastu miesięcy. 
Okazy konserwowane dłużej mają w stanie wilgotnym tendencję do 
odpadania im czułków i odnóży, a po spreparowaniu i wysuszeniu są 
bardzo wrażliwe na wstrząsy.

fl poszukiwaniu metody, która by pozwoliła przechowywać owady 
przez długi czas na wilgotno bez ryzyka pogorszenia ich jakości, 
czeski entomolog Jan B e c h y n e zwrócił uwagę na konserwujące 
właściwości nitrobenzenu, CgH^.NOg. Skomponował on mieszaninę, 
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złożoną z nitrobenzenu, kreozotu, octanu etylu, tymolu oraz olej
ków bergamotowego, lawendowego i goździkowego i przepis na jej 
sporządzanie podał w korespondencji kilku znajomym entomologom. 
Mieszanina ta, po wypróbowaniu, znalazła sobie uznanie i jest 
dzisiaj stosowana stale przez co najmniej kilkanaście osób w kra
jach Europy zachodniej.

Eo przeanalizowaniu właściwości fizycznych i siły baktriobój- 
czej oraz po uwzględnieniu prężności par poszczególnych składni
ków, zmodyfikowałem skład owej mieszaniny i - usunąwszy z niej 
najzupełniej niepotrzebne, a grożące tylko zatłuszczeniem okazów 
oleje - wypróbowałem kompozycję prostszą, którą sporządza się mie
szając ze sobą:

5 części krezolu /nie ma znaczenia, który izomer/,
5 części tymolu
5 części lodowatego kwasu octowego,

35 części nitrobenzenu,
50 części octanu etylu.

W tej mieszaninie środkiem konserwującym jest nitrobenzen. 
Krezol i tymol dodane są nie tylko ze względu na ich właściwości 
bakterio- i pleśniobójcze; mają.one tutaj funkcję stabilizatorów, 
nie przenikają bowiem zbyt szybko przez korki gumowe. Kwas octowy 
nadaje mieszaninie pożądanego w tym przypadku odczynu kwaśnego, 
wreszcie octan etylu pełni rolę rozcieńczalnika, bez którego nie
co oleista mieszanina łatwo brudzi owady i trudno się dawkuje.

Mieszaninę należy przechowywać w szklanej butelce "do kwasów" 
z korkiem szklanym i kołpakiem uszczelnianym wazeliną. Wszelkie 
zatyczki korkowe, gumowe lub z mas plastycznych nie nadają się do 
jej zamykania, nie stanowią bowiem bariery dla par nitrobenzenu, 
a poza tym zostają szybko zniszczone. Nitrobenzen wraz z kwasem 
octowym atakują również metale nieszlachetne i od styku z miesza
niną należy chronić narzędzia i aparaty optyczne. Wreszcie należy 
pamiętać, że nitrobenzen jest bardzo silną trucizną i nie wdychać 
jego par, a zwłaszcza nie dopuszczać do zmoczenia nim rąk i odzie
ży, ma bowiem zdolność przenikania przez skórę.

Wyniki prób, przeprowadzonych przeze mnie z opisaną mieszani
ną są więcej niż zadawalające. W naszyniach mocno zamkniętych kor
kiem gumowym można przechowywać owady w stanie wilgotnym prawdo
podobnie bardzo długo, gdyż u tak konserwowanych chrząszczy po 12 
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latach nie stwierdziłem zupełnie żadnych zmian. Owady zabite octa
nem etylu i konserwowane nitrobenzenem zachowują doskonałą wiot- 
kość kończyn i nawet po wieloletnim przechowywaniu można je prepa
rować bezpośrednio po wyjęciu z naczynia. Mimo tej wiotkości połą
czenia stawowe nie ulegają osłabieniu /jak to się dzieje w przypad
ku konserwacji na wilgotno z octanem etylu/ i to należy do głów
nych zalet opisywanej metody. Wpływ mieszaniny na ubarwienie nie 
różni się od wpływu octanu etylu przy konserwacji na wilgotno, 
tzn. barwy żółta i jasnobrunatna pozostają zwykle nie zmienione, a 
pomarańczowa i czerwona ulegają "złamaniu" przechodząc odpowied
nio w jasnordzawą i czerwonobrunatną, z ogólną tendencją do niez
byt silnego pociemnienia.

Warunkiem dobrej konserwacji jest, by atmosfera wewnętrz na
czynia była nasycona wilgocią i by mieszanina działała na ciało 
owadów jako para, a nie jako ciecz. W tym celu dno naczynia /pró- 
bówki, słoiczka/ wykłada się wilgotną ligniną, zawierającą tyle 
wilgoci, by przy ubijaniu twardym przedmiotem nie dało się wycis
nąć z niej wody. Na tę warstwę nanosi się, najwygodniej przy pomo
cy mikropipety lub kapilary szklanej, małą ilość mieszaniny kon
serwującej, uważając by nie pobrudzić nią ścian naczynia. Ilość 
tę trudno jest podać ściśle. Orientacyjnie, na słoiczek o pojem
ności 100 ml całkowicie wystarcza jedna duża kropla, taka, jaka 
zwisa z bagietki szklanej o grubości ołówka. Dla zabezpieczenia 
owadów od zetknięcia się z płynną mieszaniną, można dodatkowo, po
łożyć jeszcze cienką warstwę wilgotnej ligniny lub bibuły. Do.tak 
przygotowanego naczynia wsypuje się z zatruwaczki owady i zamyka 
szczelnie korkiem gumowy. Poszczególne składniki mieszaniny dyfun- 
dują stopniowo przez gumę i zwykle już po kilku tygodniach po 
otwarciu naszynia wyczuwa się tylko lekką woń tymolu i octu, a po 
paru miesiącach jedynie słaby zapach przypominający wino. Jeżeli 
naczynie z tak przechowywanymi owadami zostanie otwarte /np. w 
celu wyjęcia części materiału/, wówczas wszystkie okazy, które 
mają być nadal przechowywane na wilgotno, trzeba przenieść do no
wego naczynia, przygotowanego według podanego wyżej sposobu.

Metoda przechowywania materiałów entomologicznych w stanie 
wilgotnym jest w odniesieniu do większości owadów bardzo racjo
nalna, a użycie środków konserwujących opartych na nitrobenzenie 
pozwala przystosować ją do wymogów, jakie narzuca tryb i tempo
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nowoczesna;) entomologii.

Andrzej Łabędzki 
Leon Sawkiewicz 

ZNAKOWANIE WAŻEK PODCZAS WTLgGU

Znakowanie ważek w celu badania ich rozprzestrzeniania się w 
terenie, zachowania się podczas kopulacji itd. jest powszechnie 
stosowane, jednak w niektórych przypadkach wyniki badań budzą wąt
pliwości. Nigdy bowiem nie wiadomo czy pojmana w terenie ważka 
jest miejscowego pochodzenia, czy też została przyniesiona wiatrem 
z nieznanego terenu. Próby znakowania ważek podczas wylęgu, tj. po 
opuszczeniu skórki wylinkowej i ukształtowaniu skrzydeł, kończyły 
się zawsze śmiercią owada, gdyż zasychająca farba powodowała od
kształcenia skrzydła i ważka nie była już zdolna do lotu.

Niżej podpisani podjęli próbę znakowania świeżo wylęgłych wa
żek pigmentem rozpuszczonym w dowolnym lotnym płynie. Intensywność 
działania pigmentu sprawia, że wystarczy jego minimalna ilość, tj. 
lekkie dotknięcie niedużym kłębkiem waty w upatrzone miejsce lub 
miejsca na skrzydłach. Jednak czynność tę należy wykonać dopiero 
ok. godziny po wyjściu ważki z exuvium, czyli po ukształtowaniu i 
rozłożeniu skrzydeł. Wcześniejsze dokonanie zabiegu może spowodo
wać śmierć owada.

Metoda wymaga więc nieco cierpliwości, ale jej wypróbowanie w 
latach 1975-1976 wykazało pełną efektywność. Oznaczony osobnik łat
wy jest do rozpoznania nawet po kilku tygodniach bez konieczności 
ponownego odławiania. Przy obserwacjach b. pomocną może być śred
niej klasy lornetka.

Jeżeli przyjąć, że znaczymy plamkami skrzydło ważki w trzech 
Miejscach, tj. u nasady, pod nodusem i koło pterostigmy, jeżeli 
Bałożyć kombinację dwóch i trzech plamek na wszystkich 4-ch skrzyd
łach i do tego jeszcze kombinację kilku kolorów pigmentu, to ilość 
'Ił&żliwych oznaczeń jest nie do wyczerpania w ciągu jednego sezonu. 
“Tak więc każda oznaczona ważka może mieć swój zapis w odpowiednio 
Naprowadzonym rejestrze.

30
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Materiały z konferencji! naukowych

Henryk Sandner 
WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ENTOMOLOGII ROLNICZEJ W POLSCE 

li LATACH 1971-1975*

Moje krótkie wystąpienie postanowiłem przygotować w ten spo
sób, by pozwoliło ono odpowiedzieć na pytanie, jak nowy system 
planowania i preferencji wpłynął na rozwój entomologii stosowanej. 
Z natury rzeczy więc skoncetruję się na osiągnięciach badań prowa
dzonych w ramach problemów węzłowych lub też tematycznie z nimi 
związanych.

Zacznę od naświetlenia sytuacji kadrowej na początku i na 
końcu omawianego okresu. Entomologia stosowana rozwijała się w 
Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, w Instytucie Ekologii PAN, 
w wielu zakładach Instytutów Ochrony Roślin i Lasu wyższych uczel
ni rolniczych oraz w wielu zakładach resortowych instytutów rolni
czych i chemicznych. Na początku 1971 roku pracowało łącznie 250 
pracowników naukowych, w tym 28 samodzielnych i ponad 100 technicz
nych. W ciągu pięciu lat liczby te zwiększyły się znacznie. Na ogól
ną liczbę J60 pracowników przypadało 59 samodzielnych i 150 tech
nicznych pracowników. W dalszym ciągu więc udział pracowników tech
nicznych był zbyt mały, zaś samodzielnych - zbyt duży. Tymbardziej, 
że wielu tzw. pracowników technicznych faktycznie sprawowało funk
cje pomocniczych pracowników naukowych, zaś wielu starszych pracow
ników pomocniczych faktycznie kierowało badaniami.

Główne siły w omawianym okresie koncentrowały się wokół prob
lemów węzłowych. Dlatego też moje uwagi ograniczą się do ba
dań prowadzonych w ramach tych dwóch problemów lub związanych 
z nimi tematycznie.

Jeden z problemów nosił tytuł: "opracowanie i wdrożenie do 
praktyki nowoczesnych metod ochrony roślin bardziej efektywnych 
oraz ograniczających szkodliwy wpływ pestycydów na zdrowie ludzi, 
zwierząt i środowisko". Cel badań był zatem dość jasno sprecyzo
wany.

x Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe PTE w Gdańsku w dniu 15 IX 
1976 r.
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Będzie chyba słuszne przypomnienie sytuacji z okresu pod koniec 
lat sześćdziesiątych. Bozpoczęły się wówczas na całym świecie pro
testy przeciwko chemicznym metodom ochrony roślin, którym zarzuca
no szkodliwe działanie na zdrowie człowieka i zwierząt oraz nie
korzystny wpływ na biocenozy. W tym czasie w Polsce wśród insekty
cydów dominowały chlorowane węglowodory, wśród zapraw zaś - środki 
rtęciowe. Szkodliwość tych pestycydów dla zdrowia ludzi i zwierząt 
jest niewątpliwie dużą.' Szczególnie niebezpieczne są preparaty 
oparte na bazie DPT i związków pokrewnych. Utrzymują się one długo 
w ziemi, wodzie, w tkankach roślin i zwierząt. Przy stałym stosowa
niu ilość takich pozostałości ustawicznie wzrastała. Zaistniała 
więc konieczność szybkiej eliminacji tych niebezpiecznych pestycy
dów i zastąpienie, ich innymi, mniej niebezpiecznymi. wymagało to 
przeprowadzenia wielu prac badawczych nie tylko chemicznych ale i 
entomologicznych. Wyniki tych badań miały stanowić podstawę prac 
wdrożeniowych a później - programów działania resortu rolnictwa w 
zakresie ochrony roślin. Dla wszystkich było wtedy jasne, że głów
ną działalnością w ochronie roślin pozostaną zabiegi chemiczne. 
Trzeba je będzie jednak ograniczyć do minimum, udoskonalić drogą 
selektywizacji samych pestycydów jak i sposobów ich stosowania i 
częściowo choć zastąpić innymi mniej niebezpiecznymi metodami, głów
nie biologicznymi i hodowlanymi.

Osiągnięcia można ogólnie scharakteryzować następująco: 
1, zebrano materiały do opracowania zintegrowanej metody ochrony 

ziemniaków, zbóż i roślin motylkowych przez unowocześnienie 
asortymentu pestycydów idące w kierunku wycofania preparatów 
toksycznych i kumulujących się w środowiska

2, stworzono podstawy sprawnego kontrolowania poziomu skażeń pro
duktów roślinnych, zwierzęcych, gleby i wody pozostałościami 
pestycydów

3, rozbudowano prace nad toksykologią pestycydów i 

rozszerzono prace nad niechemicznymi metodami ochrony roślin ze 
szczególnym uwzględnieniem badań nad odpornością roślin na cho
roby i szkodniki oraz nad biologicznymi metodami ochrony roślin.

Spróbuję omówić te osiągnięcia nieco szczegółowiej, ograniczając 
się oczywiście do zagadnień entomologii stosowanej. Badania rozwi
jały się w trzech kierunkach:
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1, rekonstrukcja metod chemicznych

2, badanie roli różnych elementów agrocenoz ze szczególnym uwzględ
nieniem elementów pożytecznych

3, badania nad nowymi metodami zwalczania.

Zacznę od rekonstrukcji metod chemicznych. By zrozumieć jak 
trudne było to zadanie, trzeba zdać sobie sprawę ze specyficznej 
sytuacji w polskim rolnictwie. Uprawy ziemniaka w latach sześć
dziesiątych, to blisko 2C® ogólnej powierzchni upraw. Ochrona plo
nów wymagała conajmniej jednokrotnego zabiegu chemicznego. Od wie
lu już lat stosowano preperaty wyłącznie krajowej produkcji. Na ta
kiej też produkcji trzeba było oprzeć przyszłą ochronę ziemniaka 
już po wyeliminowaniu chlorowanych węglowodorów. W pierwszym eta
pie trzeba było ustalić, które ze znanych nowoczesnych preparatów 
/karbaminianów i związków fosforoorganicznych/ są najkorzystniej
sze w warunkach krajowych, a których produkcja będzie zarazem moż
liwa do opanowania przez przemysł krajowy. Wymagało to zbadania 
skuteczności działania wielu preparatów zagranicznych. Równocześ- 
nie badano próby nowych preparatów produkcji krajowej. Wspólny wy
siłek entomologów i chemików umożliwił zarejestrowanie i wdroże
nie do praktyki rolniczej 5 preparatów. Z końcem omawianego okresu 
wycofano z użytku w Kraju preparaty zawierające DDT a wprowadzono 
nowe, szybko rozkładające się pestycydy. Rekonstrukcja chemicznej 
ochrony ziemniaka przed stonką ziemniaczaną stanowi duże osiągnię
cie polskiej entomologii stosowanej.

Badania nad rolą różnych elementów agrocenoz prowadzone były 
głównie w Instytucie Ekologii PAN, Instytucie Sadownictwa i w nie
których Instytutach Ochrony Roślin Akademii Rolniczych. Zbadano ro
lę biocenctyczną niektórych drapieżnych pluskwiaków w sadach i na 
polach ziemniaczanych. Zbadano także pasożyty niektórych szkodni
ków warzyw. Zebrano informacje o naturalnej redukcji liczebności 
szkodników różnych upraw, szczególnie ziemniaków, roślin motylko
wych, kapusty i cebuli. Pozwala to już obecnie na bardziej precy
zyjne określenie potrzeby zabiegów chemicznych. Liczne badania do
tyczyły biologii i ekologii poszczególnych gatunków szkodliwych i 
pożytecznych. Na szczególną uwagę zasługują badania afidologiczne. 
Afidologia, dziedzina tzw. deficytowa, osiągnęła w minionym okre
sie wysoki poziom. Wyniki wielu badań znalazły odrazu zastosowa
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nie w formie odpowiednich korektor zaleceń dla praktyki. Szereg 
prac miało służyć bezpośrednio praktyce biologicznego zwalczania. 
Stwierdzono więc przydatność roztocza Ph£toseiulus_persimilis do 
zwalczania przędziorków w szklarniach na różach i gerberach. Wyka
zano możliwość ochrony wiosennych upraw pomidorów przed mączlikiem 
szklarniowym poprzez wypuszczanie na plantacje pasożytniczej błon- 
kówki Encarsia_formosai Przeprowadzono badania nad możliwościami 
wykorzystania złotooków oraz pasożytniczej błonkówki Aphelinus a 
jchis do zwalczania mszyc w szklarniach. Przeprowadzono wreszcie 
badania zmierzające do opracowania zintegrowanej metody ochrony 
późnej kapusty przed mszycą, bielinkami i piętnówką kapustnicą.

Ochrona roślin w ciągu 25 lat po II Wojnie Światowej rozwija
ła się pod przemożną presją chemii. Przemysł chemiczny produkują
cy pestycydy stał się potężną dziedziną, przynoszącą w krajach 
kapitalistycznych producentom ogromne zyski. Odkrycie owadobój
czych właściwości DDT otworzyło nieograniczone wprost możliwości 
syntezy pestycydów organicznych. Niechemiczne metody ochrony roś
lin zostały usunięte całkowicie w cień. Trzeba zresztą przyznać, 
że w dobie walki o wzrost plonów przy małej efektywności nie mog
ły one sprostać konkurencji metod chemicznych, których skutecz
ność zadawalała wszystkich. Jak już wspomniałem w latach sześć
dziesiątych zaczął się swoisty kryzys metod chemicznych. Zorien
towano się, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwie
rząt oraz dla środowiska wogóle. Kryzys metod chemicznych miał 
dwa istotne następstwa dla ochrony roślin: zmusił chemię do poszu
kiwania nowych, mniej niebezpiecznych środków i sposobów ich stoso
wania oraz otworzył nowe możliwości przed niechemicznymi metodami. 
0 pierwszej sprawie w odniesieniu do minionego okresu w kraju była 
już mowa. Teraz kilka słów o drugiej sprawie. Pominę całą niezwyk
le ważną dziedzinę - hodowli odmian odpornych, gdyż nie wchodzi 
ona w zakres entomologii stosowanej. A właśnie ta dziedzina rozwi
ja się w Polsce specjalnie pomyślnie. Poprzestanę na ocenie badań 
związanych z biologiczną ochroną roślin. Na wstępie podkreślę, że 
badania te dotyczą w Polsce głównie metod klasycznych, polegają
cych na wykorzystywaniu obcych i miejscowych entomologów. Zupełnie 
niemal zaniedbane są nowoczesne kierunki a szczególnie wykorzysty
wanie feromonów czy substancji hamujących żerowanie.

W zakresie metod klasycznych badania koncentrowały się na en- 
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t o tuo fagach rokujących nadzieje dla praktyki.
Kontynuowano prace wdrożeniowe nad biopreparatem bakteryjnym. 

Sprawa ta jest mocno opóźniona, należy ją jednak doprowadzić do 
końca. Rozwinięto szerokie badania nad-wirusem owadów. Wyniki sta
nowią już istotną podstawę do zastosowań praktycznych. Kontynuowa
no badania nad nicieniami pasożytniczymi i grzybami. Uzyskane wy
niki wskazują na możliwości wykorzystywania tych patogenów i to 
stosowanych łącznie w ogrodach warzywnych i w sadach. Opracowano 1 
wdrożono już do praktyki wykorzystywanie drapieżnego roztocza 
Phytose_iulus_pęrsimilis do zwalczania przędziorków w szklarniach 
na ogórkach.

Przeprowadzono, zespołowe badania nad wpływem zabiegów prze- 
ciwstonkowych na agrocenozy. Prowadzono je w okolicach Szczecina, 
Wrocławia, Lublina i Warszawy.

Analizowano stosunki agrocenotyczne na parohektarowych polach, 
których część traktowano środkami stonkobójczymi, część zaś pozos- 
tawiano bez żadnych zabiegów jako pole kontrolne. W 1971 i 1972 r. 
stosowano preparat Tritox ectra 50, w następnych latach - Enolofós 
50. Stosowano różne metody zbioru entomofauny i analizę 100 roślin, 
pułapki glebowe, żółte naczynia, przesiewanie ziemi, czerpakowanie 
i in.

Skuteczność zabiegów, niezależnie od rodzaju preparatu była 
wysoka i wahała się w granicach 85-91%» Oddziaływanie zabiegów 
trwało od 5 do 5 tygodni. Po upływie tego czasu następowała odbu
dowa populacji na polach zabiegowych i wkrótce liczebność stonki 
była tam nawet większa niż na polach kontrolnych. Pakt ten można 
sobie wytłumaczyć lepszym stanem naci ziemniaczanych na polach za
biegowych. Ze zniszczonych pól kontrolnych owady przechodziły na 
bogatsze w pokarm pola zabiegowe. Tam jednak nie zawsze składały 
jaja lub też składały ich niewiele. Jako pośredni efekt zabiegów 
chemicznych uznać trzeba nieznaczny tylko rozwój chwastów, które 
natomiast opanowały silnie pola kontrolne.

Po zabiegu (wykonywanym w 1972 r. już po 5 tygodniach nastąpił 
wyraźny wzrost ilości stonki, który trwał do połowy sierpnia, pói- 
niej zanotowano gwałtowny spadek. Na polu kontrolnym liczebność 
stonki wzrastała równomiernie od połowy czerwca do połowy lipca. 
Później zanotowano spadek liczebności, która w połowie sierpnia 
załamała się całkowicie, podczas gdy w tym samym czasie na polu
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zabiegowym notowano maksimum liczebności. Niezależnie od warunków 
pokarmowych stwierdza się tendencję do szybkiego wyrównywania 
ubytków spowodowanych zabiegiem chemicznym. Jeszcze wyraźniej zja
wisko to dało się zauważyć w 1973 r. Liczebność stonki w drugiej 
połowie sierpnia na polu zabiegowym była ponad dwukrotnie wyższa 
od maksimum na polu kontrolnym, które przypadało na początek sierp
nia.

Wkrótce po zabiegu liczba złóż jaj spadła gwałtownie na obu 
polach. Na polu kontrolnym nowe złoża nie pojawiły się już, pod
czas gdy sierpniowa "regeneracja” populacji na polu zabiegowym da
ła o sobie znać wzrostem liczebności złóż.

Stwierdzono, że pluskwiaki różnoskrzydłe występują zdecydowa
nie liczniej na polach zabiegowych niż na polach kontrolnych. Doty
czy to w szczególności Lygus rugulipennisj. który przylatuje ze 
zbóż na ziemniaki w kilka dni po zabiegu przeciwstonkowym.

Dynamika populacji poszczególnych gatunków mszyc wskazuje na 
2 faktys z jednej strony nie dostrzega się istotnego wpływu prepa
ratów z grupy węglowodorów chlorowanych, z drugiej zaś lepszy stan 
roślin na polu zabiegowym przyczynia się do istotnego wzrostu li
czebności mszyc.

Wzrostowi liczebności mszyc na polu zabiegowym towarzyszy 
wzrost biedronek /Coecinellidae/ oraz bzygowatych /Syrphidae/. W 
pierwszym okresie po zabiegu /do końca lipca/ zaznacza się na 
ogół nieznaczny spadek liczebności biedronek na polach zabiegowych 
w stosunku do pól kontrolnych. W ciągu sierpnia sytuacja radykal
nie się zmienia.

Chrząszcze z rodziny Carabidae wykazały wyraźnie odmienną reak
cję. Począwszy od drugiej połowy sierpnia zaznaczył się znaczny 
wzrost ich liczebności na polach kontrolowanych, w stosunku do pól 
zabiegowych.

Przeprowadzono również szczegółowe badania laboratoryjne nad 
wybranymi gatunkami Carabidae,. Okazało się, że śmiertelność Harpa
lus pubescens i Broscus cephalotęs pod wpływem preparatów Enolofos 
i Tritox jest minimalna /17%/, podczas gdy równolegle badana śmier
telność /14%/ wykazał B. ęepbolotes odżywiający się larwami stonki 
zatrutej Tritoxem.

Wszystkie badane błonkówki reagowały nieznacznym spadkiem li
czebności pod wpływem zabiegów. Stosunki wyrównywały się jednak już
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po upływie 2 tygodni.
Entomofauna glebowa nie wykazała istotnych zmian pod wpływem 

zabiegów.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie dwóch 

wniosków o istotnym znaczeniu teoretycznym i praktycznym.-Oddziały
wanie przećiwstonkowych zabiegów chemicznych na biocenozy jest pro
cesem bardzo skomplikowanym i niejednoznacznym, nie stwierdzono 
jednak ujemnych biocenotycznych konsekwencji tych zabiegów.

Janina Wengris
STAN BADAŃ NAD MHÓWKAIH /ĘOffittCOTOEĄ/ PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ 

POLSKI2

Dotychczas ńajsystematyczniej badane były mrówki Pojezierza 
Mazurskiego w granicach województwa olsztyńskiego, sprzed 1975 r. 
skąd pochodzą najpełniejsze materiały. Pormicoidea innych regionów 
północno-wschodniej Polski badane były dorywczo i fragmentarycz
nie. Opracowanie niniejsze uwzględnia część pobrzeża Bałtyku w 
pasie Mierzeja Helska - Mierzeja Wiślana, teren Pojezierza Mazurs
kiego i Pojezierza Suwalskiego. Wykaz gatunków stwierdzonych przez 
różnych autorów przedstawiony został w tabeli /1/.

Pobrzeże Bałtyku

Na badanym terenie mrówki były zbierane z wydm nadmorskich 
głównie porośniętych lasem, z parków, skwerów miejskich, ogrodów, 
przydroży, budynków mieszkalnych. Najstarsze dane pochodzą z prac 
Brischke’go /1888 a i b/. Autor opisuje zebrane z Helu i 
okolic Gdańska 11 gatunków, z których na szczególną uwagę zasługu
je Ąnergates atratulus /S c h e n c k/, gatunek bardzo rzadki, za
mieszkujący mrowiska Tetramorium caespitum /L./. Kulmaty c- 
k i /1922/ wymienia 12 gatunków, stwierdzonych na wydmach piasz
czystych Helu, Pucka i Gdyni. Wszystkie są szeroko rozpowszech
nione, znane z innych okolic kraju. Jacobson /1940/ notuje 
dla wybrzeża /brak pełnej identyfikacji miejscowości/ 7 gatunków, 
związanych z biotopem leśnym. K o e h 1 e r /1958/ donosi o wys-

Heferat wygłoszony na EQCV Zjeździe PTE w Gdańsku w dniu 
13 IX 1976 r.
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tępowaniu w gnieździe T, caespitum /L./ w Gdańsku-Sobieszewie 
A. atratulus. Obserwował w sierpniu, formy uskrzydlone i kopula
cję tego bardzo rzadkiego u nas gatunku. Pisarski /"1961/ 
oraz Dlussky i Pisarski /1971/ stwierdzili na 
wybrzeżu 8 gatunków mrówek ? czego aż 7 z rodzaju Formica. 0 wys
tępowaniu Monomorium_pharaonis /L./ w budynkach mieszkalnych Gdań
ska i Gdyni donosili We n g r i s /1964/, Myjak, Przy
borowski, Wiśniewski /1970/. W latach 1968-1970 
podczas kilkunastodniowych wycieczek na Mierzeję Wiślaną /Krynica 
Morska,» Piaski/ W e n g r i s zebrała z wydm nadmorskich nagich, 
słabo porośniętych kserofitami, względnie pokrytych lasem sosno
wym 16 gatunków mrówek, których gniazda odznaczały się dużą różno
rodnością w budowie. Były to kopce wysokości 20-50 cm z drobnych 
gałązek i igieł sosnowych najczęściej koło spróchniałych pni, róż
nej wysokości kopczyki ziemne /wysokości do 20 cm/ porosłe rośli
nami, gniazda ziemne z kraterowatym wejściem, gniazda w piasku, 
kolonijne połączone częściowo odkrytymi korytarzami, mrowiska w 
zmurszałych pniakach iw na pół odkrytych grubych korzeniach sta
rych sosen. Liczebnością gniazd dominowały w kolejności T. caes; 
nitum /L./, Lasius_niger /L./ i Formica cinerea, Mayr. Te trzy 
gatunki były jedynymi mieszkańcami części wydm porosłych tylko 
rzadkimi kępami traw, czasem macierzanki. W sumie z badanego tere
nu pobrzeża Bałtyku wykazano 23 gatunki mrówek z czego 2/3 pocho
dzi z Mierzei Wiślanej.

Na podstawie przytoczonych wyżej danych należy stwierdzić^ że 
Formicoidea części pobrzeża Bałtyku w pasie Mierzeja Helska - Mie
rzeja Wiślana są opracowane słabo i raczej fragmentarycznie.

Pojezierze Mazurskie

Najlepiej dotychczas w północno-wschodniej Polsce zostały 
poznane Formicoidea Pojezierza Mazurskiego. W okresie przedwojen
nym pochodziły z tego terenu tylko fragmentaryczne dane. Bardzo 
ciekawa praca Jacobso na /1929/ nie objęła Pojezierza 
Mazurskiego. Podobnie wnikliwe badania S k w a r r y /1927, 
1929/ nad mrówkami torfowisk Prus Wschodnich dotyczyły tylko tere
nów granicznych. Pierwszy Krzemieniecki /1927/ dono
si o występowaniu F. polyctęna Foerst na Pojezierzu Mazurskim. 
Najwięcej danych dostarczył B e g d o n /1952/, który podczas 

36
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badań nad mrówkami Pomorza wkraczał na teren Pojezierza Mazurskie
go, na jego krańce zachodnie, okolice Lubawy i Brodnicy. Stwier
dził tu występowania 19 gatunków w lasach, parkach, ogrodach, na 
łąkach i nieużytkach rolnych. Najliczniejsze dane dotyczą Lasów 
sosnowych. Po wojnie Wiąckowski /1957/ przypadkowo wy
krył tak ciekawe gatunki jak Stenąmma_w_estwoodi Wastw. /Gawrychy 
koło Kolna/, Formicozenus_nitidulus /Nyl./ i F. truncorum F. /nad
leśnictwo Orneta/. ® czasie dorywczych wypadów na teren Pojezierza 
Pisarski /196'1/ stwierdził występowanie Camponotusjcerpu- 
leanus /L./ a wraz z Dlusskym /1971/ F. cunicularia Latr. 
w okolicy Morąga, J. pratensis Petz. w okolicach Morąga i Pisza i 
po raz pierwszy w Polsce F. foteli Em. w leśnictwie Lisie Jamy.

W roku 1951 W e n g r i s kontynuowała badania nad mrówka
mi Pojezierza Mazurskiego. Część zebranych materiałów została opu
blikowana /1962, 1965, 1964/ dalsze /referowane na Zjazdach i Sym
pozjach Polskiego Iow. Zoologicznego i Polskiego Tow. Entomologicz
nego/ są opracowywane. Zebrane Formicoideą pochodzą z /tab. 2/s 
a/ lasów sosnowych zróżnicowanych na suchy bór sosnowy /Pineto- 
-cladonietum_rangiferinae/, widny bór sosnowy /Pineto jraccinietum 
myrtilli/, bór mieszany /Pineto_Quercetum/ i bór bagienny /Pineto- 
-Vaccinietum_uliginosi/; b/ torfowisk niskich, przejściowych i wy
sokich; c/ łąk; d/ pól uprawnych; e/ ogrodów, skwerów, ulic i zabu
dowań miejskich. Poza normalnymi zbiorami z gniazd, dla zoriento
wania się w liczebności występowania mrowisk zastosowano metodę b kwadratów o powierzchni'100 m . Ogółem z biotopów leśnych zebrano 
25 gatunków mrówek, z których większość występowała we wszystkich 
typach badanych lasów. Najbardziej charakterystyczną faunę wykaza
ły suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. Dominowały tu 
F. cinerea, T. caespitum i L. niger. Największe zagęszczenie mro
wisk stwierdzono w suchym borze sosnowym gdzie liczba gniazd na 2100 m dochodziła do 100. Najmniejsze zagęszczenie mrowisk wykaza- 

o ły bory mieszane i widny bor sosnowy, liczba gniazd na 100 m waha
ła się od 2 do 10. Na torfowiskach stwierdzono obecność 14 gatun
ków mrówek, występujących najliczniej na torfowiskach przejścio
wych. Typowym tyrfobiontem jest F. picea Nyl, stykana nielicznie 
wyłącznie torfowiskach. Bardzo licznie na torfowiskach występuje 
Myrmicą scabrinodis Nyl., którą trzeba uważać za podstawowego tyr- 
fofila. Fauna mrówek torfowisk niskich jest bardzo uboga, występu
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ją na nich nielicznie M. laevinodis_Nyl., M. scabrinodis Nyl., i 
L„ niger. Łąki w większości bagienne'zamieszkają różne gatunki, 
najliczniej L. niger, i L. flavus, na suchszych T. caespitum, na 
wilgotniejszych M, laeyinodis Nyl. i M. scabrinodis. Stałymi miesz
kańcami pól uprawnych okazany się M. laęyinodisA T. caespitum, L. 
niger i L. fląvusA Dla biotopów miejskich najbardziej charakterys
tyczne, najczęściej i najliczniej występujące były: T. caespitum, 
L. niger, L. fuliginosus Latr., F. fusca. W sumie z Pojezierza Ma
zurskiego zebrała Wengris 29 gatunków. Spośród znalezio
nych na Pojezierzu Mazurskim 52 gatunków mrówek olbrzymia więk
szość znana jest z innych części Polski. Na uwagę zasługuje wys
tępowanie rzadkich gatunków jak S. westwoodi, G. herculeanus, ?. 
£icea, F. exsecta Nyl..F.pressilabris Nyl.,F.foreli Em. Zapewne 
dalsza systematyczna penetracja tak różnorodnego krajobrazowo 
terenu Pojezierza Mazurskiego wzbogaci dotychczasowe dane o fau
nie mrówek tej części kraju.

Pojezierze Suwalskie

0 Formicoidea Pojezierza Suwalskiego dane są więcej niż ską
pe. Minkiewicz /1955/ notuje występowanie w okolicy Su
wałk 0. herculeanus, L. niger, F. rufa, Dlussky i Pi
sarski /1971/ donoszą o znalezionym mrowisku F. canicularia 
Latr. w Błaskowiżnie koło Suwałk.
Fauna mrówek Pojezierza Suwalskiego czeka na odkrycie i opracowa
nie.

Podsumowanie

Najpełniej dotychczas opracowane zostały Formicoideą Pojezie
rza Mazurskiego, znacznie słabiej pobrzeża Bałtyku a o mrówkach 
Pojezierza Suwalskiego prawie nic nie wiemy. Wobec powyższego na
leżałoby rozpocząć systematyczne badania nad fauną mrówek Suwalsz
czyzny, jak również wzbogacać dane o mrówkach z innych części pół= 
nocno-wschodniej Polski.
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Tabela 2

Formicoidea Pojezierza lia żarskiego /Badania ffengris/

Gatunek Lasy 
sosnowe

torfo
wiska łąki pola 

uprawne
biotopy 
miejskie

Uyrmica laevinodia Nyl. + 4- + + 4.

Myrmica rubra /L./
Myrmica rugulosa Nyl.

+ +

+ +

+

Myrmica scabrinodis Nyl. + + + +

Myrmica lobioornis Nyl. + +

Myrmica schencki Em.
Leptbothorax aoeroorum /F./

+
+

+

Lepthothorax muscorum Nyl.
Tetramorium caespitum /L./

+
4. + +

Camponotus ligniperdus /Latr/ +
Camponotus herculeanus /L. / 
Lasius brunneus /Latr./

+
+

Lasius aiger /L./ + + + + +

Lasius alienus /Foerstr/
Lasius flavus /F./

+
4- + +

Lasius umbratus Nyl. + +

Lasius fuliginosus /Latr./ + + +

Formica fusca L. + + +

Formica picea Nyl.
Formica cinerea Mayr. +

+

4. +

Formica rufibarbis F. + +

Formica cunicularia Latr.
Formica truncorum F. f 4.

+ + +

Formica pratensis Netz.
Formica rufa L.

+ +

Formica polyctena Foerst. + +

Formica sanquinea Latr. + +

Formica exsecta Nyl.
Formica pressilabris Nyl.

+
+
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Feliks Piotrowski 
D0R03EK NAUKOWY ZAKŁADU ZOOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

W LATACH 1967-1976Z

Zakład Zoologii podjął pracę dydaktyczną i naukową z począt
kiem roku akademickiego 1967/68. Mamy więc za sobą 9 lat istnienia.

Problematyka badawcza Zakładu leży w obrębie parazytologii 
zwierząt użytkowych - zwłaszcza domowych i łownych - a badania skon 
centrowane są na pasożytach zewnętrznych. Zaczęliśmy od owadów i 
stopniowo nasze pole zainteresowań poszerza się na inne grupy sta
wonogów. Myślą przewodnią badań było i jest opracowanie biologii i 
ekologii tych organizmów. Zaczynając działalność w ośrodku gdańs
kim nie posiadaliśmy danych nawet o obecności wielu ektopasożytni- 
ozych owadów na zwierzętach użytkowych. Pierwszoplanową potrzebą 
okazały się więc badania faunistyczne. Ela zilustrowania stanu ja
ki zastaliśmy oraz rezultatów badań prowadzonych w Zakładzie Zoolo
gii Uniwersytetu Gdańskiego posłużę się kilkoma liczbami. I tak, 
w r. 1967 znano występowanie w Polsce np. 18 gatunków Phtbiraptera 
na ssakach domowych i łownych, z tego tylko o 5 gatunków wiedzia
no, że występują też w regionie gdańskim. Dziś, pod koniec 1976 
roku, znamy już 25 gatunków, z tego 17 w naszym regionie. W odnie
sieniu do 11 gatunków priorytet stwierdzenia obecności pasożyta w 
regionie gdańskim przypada pracownikom Z. Zoologii U.G. /K a d u 1 ■ 
s k i, 1975, Kadulski i Dobryńczuk, 1976, 
Piotrowski, 1973, 1975, Piotrowski i Ra
du 1 s k i, 1970/. jednych przypadkach chodzi o badania nad 
rozmieszczeniem gatunków w kraju /np. Ceryicola meyeri.. /Tasch./, 
Linognathus setosus /Olf.//, w innych - o stwierdzenie występowa
nia /Solenopotes burneisteri /Pahr./, Rhabdopedilon longicornis 
/Nitzsch/, Boyięola_limbatus /Gerv.//. Stwierdzono występowanie na 
terenie Polski groźnego pasożyta owiec /Linognathus ovillus /Keum./ 
znanego jedynie z obszarów Szkocji i Macedonii /Piotrowski 
1974 0/. Potwierdzono też występowanie w kraju kilku innych, rzadko 
nocowanych gatunków Pbtńiiraptera /np. Bovicola_sedecimdecembrii

x Referat wygłoszony na XXXV Zjeżdzie PTE w Gdańsku w dniu 15 IX 
1976 r. TJ 
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WdEięłu na żubrze -Kadulski, 1975/. Dwa gatunki z jelenia, 
a mianowicie Solenojęotes hurmęisteri i Cervicola meyeri,. zostały 
stwierdzone jako nowe dla Węgier /Piotrowski, 1970/.

Badania u nas poprowadzone dały realne podstawy do oceny fak
tycznego stanu infestacji, ęlzięki zastosowaniu wskaźników liczbo
wych. Dotyczą one wszy z dzika /Haematopinus_apri Gour./ i z bydła 
/Haęmatopinus_eią^sternus /Nitzsch/, Linognąthus vituli /L„/, So
le no potes capillatus End./ wszołów z sarny /Cervicola meyeri /Tasch./ 
i z bydła /Boyicola_bovis /L.// oraz muchówek Hippoboscidae ze zwie
rzyny płowej /Lipoptena cervi L./.

Wyniki naszych badań wniosły też konkretne rozeznanie w roz
przestrzenienie m.in. Ixodes_ricinus_/L./ w przyrodzie w skali kra
jowej K a d ulski, 1975 a/. Stwierdzono przy tym pospolitość 
kleszcza, co nie jest bez znaczenia przy ocenie zagrożenia ludności 
kleszczowym zapaleniem mózgu.

Publikacje Piątkowskiego informują o synantro- 
pijnych gatunkach much portu rybackiego oraz much nękających bydło 
na Żuławach i na Pojezierzu Kaszubskim /Piątkowski, 1972, 
1975/.

Piotrowski i Szczukocka /1972/ stwier
dzili występowanie nie tylko Hypodermą bovis DeGeer, ale i H. line- 
ątum_DeVill. Giez bydlęcy mały, jak z tego widąć, utrzymuje się 
nawet w Polsce Północnej, a jego larwy III stadium występowały oko
ło 6 tygodni później, niż to się zwykle podaje w literaturze.

Zwróciliśmy uwagę na występowanie w okolicach Gdyni wszy na 
bydle i much w porcie rybackim, jak i na obecność kilku gatunków 
pasożytów zewnętrznych u zwierzyny łownej w różnych odcinkach Pob- 
rzeża /Piątkowski, 1972, Piotrowski, 1973, K a- 
d u 1 s k i, 1975/.

Opublikowano wyniki prac dotyczących dynamiki występowania w 
cyklu rocznym w naszych warunkach klimatycznych pasożytów zwierząt 
łownych i much nękających bydło domowe w oborze i na pastwisku, a 
mianowicie: Lipoptena cervi, Haematopinus_apri, Cervicola meyerix 
Ixodes ricinuSj_ Stornoxys_calcitrans L. i Haematobia_stimulans Mg. 
/Kadulski, 1974 a,b, 1975; Piątkowski, 1975, 1976/. 
Przygotowuje się do druku obszerną pracę o muchach pastwiskowych 
traktującą o gatunkach w różnoraki sposób związanych z bydłem. 
Wspomniane publikacje poruszają zagadnienia takie, jak sezonowość 
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pojawu masowego, dynamika składu wiekowego populacji pasożyta i na
silenie infestac.ji u żywicieli w różnych klasach wieku. Badania 
nad lokalizacją pasożytów na ciele żywiciela pozwoliły określić 
miejsca wskaźnikowe dla infestacji u saren, jeleni, dzików i zaję
cy, co jest w badaniu masowym ogromną pomocą.

Kilka naszych publikacji poświęconych było stawonogom pasożyt
niczym psów miejskich /Piotrowski 1974 a, b| P i ą t- 
kowski i Milko, 1975» Piotrowski i Po
łomska, 1975/» Przedstawiono w nich liczbowy obraz fluktuacji 
sezonowej badanych gatunków wszy? pcheł i nużeńca. Zwrócono też uwa 
gę na zarażenie bezobjawowe, niesłusznie pomijane w wielu badaniach 
nad występowaniem drobnych roztoczy.

Z zakresu morfologii rozwoju badania nasze dostarczyły m. Łn. 
pierwszego opisu stadiów rozwojowych wszołów bezgłaszczakowych 
zwierzyny łownej: Ceryicolą mejeri i Shabdopedilon longicornis 
/Piotrowski i Kadulski, 1970j Kadulski, 
1976/. Tu wymienić też należy pracę Z. Szczęsnej na temat 
rozwoju zarodkowego tzw. korony u wszy należących do trzech gatun
ków Haematopinusj. z bydła, świni domowej i dzika. W dziedzinie prak 
tyki poszerza ona możliwości diagnozowania nieruchliwych stadiów 
rozwojowych wszy.

Zajmujemy się również problemem pasożytów na tle wielkości ży
wiciela. Piotrowski /1972/zwrócił uwagę na stosowalność 
reguły Harrisona do Anoplura, a małą jej przydatność dla 
Siphonąptera; Kadulski /1975/ - na istnienie a pasożytów zew 
nętrznych zwierzyny łownej wyraźnego związku między nasileniem in- 
festacji a wiekiem żywiciela, co wiąże się z jego wielkością.

Ostatnio podjęliśmy badania Crustacea, zwłaszcza Isopoda ryb 
morskich. Ukazały się publikacje typu faunistycznego /H o k i c- . 
k i, 1976, 1977/.

Wreszcie, na dorobek Zakładu U.G. składają się też publikacje 
typu podręcznikowego: współautorstwo kolejnych wydań skryptu do ćwi 
czeń /Kasprzak, Pawłowski i Piotrowski, 
1970, 1975/ i udział w zbiorowym opracowaniu podręcznika arachnoen- 
tomologii lekarskiej /1976, Piotrowski oraz P i o t r o 
ski i Wegne r/.

W ogólnym odczuciu, miernikiem aktywności i dorobku naukowego 
są publikacje. Ogólny dorobek Zakładu wyraża się liczbą około 40 
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publikacji. Były one prezentowane m.in. na 2 kongresach światowych 
za granicą i na 5 sympozjach międzynarodowych w kraju. Cztery prace 
ukazały się w wydawnictwach zagranicznych, a inne - w poważnych cza
sopismach ogólnopolskich, Miło mi też «ispomnieć o życzliwości z ja
ką Komitet Parazy to logie zny_ PAS wspiera nas niemal od pierwszych 
dni istnienia Zakładu. Staramy się zainteresować studentów prowadzo
nymi przez nas badaniami i dlatego tematyka prac magisterskich cał
kowicie mieści się w naszej problematyce naukowej.
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Ryciny

1. Scan zbadania w Polsce fauny Phthiraptera ze ssaków użytkowych 
A - w r. 1967» B ~ w r. 1976.
Koła odpowiadają liczbie gatunków stwierdzonych w kraju, a 
obszar zakreskowany - w regionie gdańskim.

48 25
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Barbara Skierska 
działalność i dorobek fracowi entomologii medycznej instytutu 

MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ W GDYNI W OKRESIE XXX-LECIA 
/1995-1975/^

Zagadnienia entomologiczne związane Ze specyficznymi dla Wyb
rzeża problemami epidemiologicznymi /powiązania z tropikiem/, brane 
były pod uwagę od początku istnienia Instytutu Medycyny Morskiej, 
tj. od 1958 r. DrJakóbkiewicz, doceniając konieczność 
znajomości występowania oraz biologii stawonogów-wektorów wielu 
organizmów chorobotwórczych, już w 1939 roku /w porozumieniu ze 
specjalistami Uniwersytetu Warszawskiego/ ułożył listę niektórych 
zewnętrznych pasożytów człowieka i gryzoni, które mogły być zawle
czone do kraju z innych stref klimatycznych lub były typowymi 
przedstawicielami fauny rodzimej. Lista ta obejmowała 31 gatunków 
pcheł, jeden gatunek pluskiew, 2 gatunki roztoczy oraz 9 gatunki 
wszy. Jednocześnie autor ten doniósł o stwierdzeniu na szczurach 
łowionych w porcie gdyńskim trzech gatunków pcheł oraz nielicznych 
wszy /nieoznaczone/.

W roku 1996, w okresie powojennej epidemii malarii na terenach 
Wybrzeża, utworzono w Instytucie Pracownię Entomologii Medycznej 
pod kierownictwem Prof.dr Jadwigi Lachmaje r. Zadaniem Pra
cowni w tym okresie były badania przenosicieli malarii, tak więc 
pierwsze prace dotyczyły występowania, biologii i ekologii komplek
sowego gatunku Anopheles maculipennis_Meig., a szczególnie słono- 
lubnego podgatunku A.labranęhiaę atroparvus van Thiel /12-19, 21, 
22, 54, 59, 60, 62/. Wkrótce potem rozpoczęto również badania nad 
wszystkimi rodzajami komarów kłujących, masowo atakującymi ludzi i 
zwierzęta hodowlane /23, 25, 52, 69, 78, 99-103, 105, 108, 112, 
116, 122, 127, 128, 130/. W tym samym okresie /1998/, w związku z 
nasileniem zakażeń jelitowych wśród ludności miasta Gdańska, przys
tąpiono do opracowania występowania i dynamiki populacji much synan- 
tropijnych w siedliskach większych zgrupowań ludzkich /89/.

Od roku 1999 wirusolodzy liCJ podjęli badania nad kleszczowym 
zapaleniem mózgu, którego liczne przypadki stwierdzano w tym okre-

Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe PTE w Gdańsku, w dniu 13 
yij IX 1976 r.
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sie w klinikach AMG. Prof. Lachmaje r rozpoczęła wtedy ba
dania nad kleszczami gatunku Ixodes_rioinus /L./, głównymi wektora
mi i jednocześnie rezerwuarami w przyrodzie wirusa zapalenia mózgu 
/2, A, 65, 85/. W latach '1950-1957, w wyniku szeregu prób, wyizolo
wano w Pracowni drogą biologiczną, poprzez karmienie kleszczy Ixo- 
des ricinus na myszach, szczepy wirusa encefalitu kleszczowego.
W latach 1955-56. entomolodzy IMM wspólnie z wirusologami PZH opra
cowali faunę stawonogów pasożytniczych oraz potwierdzili ich rolę 
epidemiologiczną w ognisku naturalnym encefalitu kleszczowego w 
Białowieży /28, 50, 54, 68, 75, 82, 84, 85, 94, 97, 98, 159/. W 
czasie tej ekspedycji, wirusolodzy wyizolowali z dostarczonych im 
przez nas kleszczy, komarów oraz pcheł pasożytujących na dzikich 
gryzoniach, szereg szczepów encefalitu kleszczowego /90, 91/. W 
1957 roku, wspólnie z wirusologami naszego Instytutu przeprowadzi
liśmy podobne badania w ognisku naturalnym encefalitu kleszczowe
go w okolicach Kartuz, gdzie wyizolowane zostały wirusy neurotropo- 
we z kleszczy oraz wszy zebranych na dzikich drobnych ssakach /76, 
86, 96, 140/.

Prócz badań w ogniskach naturalnych kleszczowego zapalenia 
mózgu, Ministerstwo Zdrowia i Op.Społ. zorganizowało w 1955 r. aa 
terenach woj. szczecińskiego ekspedycję naukową, kierowaną przez 
IMM, w czasie której prowadziliśmy badania nad stawonogami pasożyt
niczymi /komary, pchły, wszy, kleszcze oraz drobne Acarina/ i ich 
rolą w ogniskach naturalnych tularemii. Główną uwagę zwracano wtedy 
na znane wektory tularemii - kleszcze Ixodidaej_ z których bakterio
lodzy wyizolowali kilka szczepów Prancisella tularensis /71-74, 92, 
95, 154-158/.

Jednocześnie w latach pięćdziesiątych opracowywano szereg in
nych zagadnień, wypływających z zapotrzebowań terenowej służby 
zdrowia lub zleconych przez Ministerstwo, tj. działanie mydeł z do
datkiem środków owadobójczych na wesz ludzką /26/, warunki wystę
powania na Wybrzeżu i szkodliwość dla zdrowia ludzi larw motyla 
Thąumatoooea /Cnethocampa/ piniyora Tr., powodujących zatrucie oraz 
choroby skóry /66, 67/. Od 1957 r. badano oporność komarów na in
sektycydy /wg. metodyki św.Org. Zdrowia/ /52, 55, 42, 46/.

Od roku 1961 poszerzono zakres prac o badania eksperymentalne 
nad przenoszeniem przez stawonogi wirusów kleszczowego zapalenia 
mózgu /142-146, 155, 158, 161, 165/ oraz wspólnie z Pracownią Bada

ne
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nia Szczurów i DDD IMM badano pasożyty zewnętrzne szczurów porto
wych /166-168/. Od stycznia 1974 badania tego typu są kontynuo
wane w nowozorganizowanej Pracowni Biologicznej Profilaktyki Por
tów i Przybrzeża UJM i Tr«, kierowanej przez Doc.dr habil. Zofię 
Wegner.

Od 1965 roku przystąpiono w Pracowni Entomologii Medycznej do 
badań nad hematofagicznymi Ceratopogonidae, pasożytami mało dotych
czas opracowanymi na terenie kraju i prawie zupełnie nie badanymi na 
terenie Wybrzeża /11, 118-121, 124, 126/. W latach 1965-66 wzięto 
także udział w obserwacjach nad dynamiką sezonową larw Simuliidae 
w różnego typu zbiornikach wodnych na terenach Bretanii /1/.

W roku 1967 podjęto w Pracowni problematykę biologicznego 
zwalczania stawonogów szkodliwych dla zdrowia. Przeprowadzono ob
serwacje terenowe i doświadczenia laboratoryjne nad drapieżnością 
larw wodzieni /Chaoborinae/ w stosunku do współżyjących z nimi w 
zbiornikach wodnych larw komarów kłujących /Culicinae/ /112/. Nas
tępnie prowadzono obserwacje nad niektórymi czynnikami wewnątrzpo- 
pulacyjnymi, wpływającymi na liczebność komarów /129/» Od roku 
1974 prowadzi się próby ńad możliwością zastosowania entomofilnych 
nicieni do zwalczania szeregu stawonogów o znaczeniu sanitarnym i 
epidemiologicznym /151/.

W latach 1971-73 przeprowadziliśmy badania nad zawleczonymi 
drogą morską do kraju stawonogami szkodliwymi dla zdrowia ludzkie
go, występującymi w ładunkach statków i w składnicach portowych 
/81, 125/.

Obecna problematyka badawcza Pracowni kontynuowana jest w ra
mach dwóch zagadnień: 1 - biologia i ekologia stawonogów o znacze
niu sanitarnym i epidemiologicznym, 2 - biologiczne zwalczanie sta
wonogów szkodliwych dla zdrowia.

Na podstawie dotychczasowych badań i działalności Pracownia 
Entomologii Medycznej IMM i Tr., odnotować może następujące osiąg
nięć ia.

Opracowano biologię i ekologię przenosiciell malarii na tere
nach Wybrzeża komarów rodzaju Anopheles Meig., a szczególnie podga- 
tunku Anopheles labranchiae atroparvus van Thiel.

Poznano skład gatunkowy oraz rozmieszczenie fauny komarów w 
pasie przymorskim Wybrzeża /od Sztutowa po Świnoujście/, a także 
w Białowieży i na terenach przygranicznych woj. zielonogórskiego.
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U wielu ga/tun-lców komarów występujących masowo, zarówno w wolnej 
przyrodzie jak i na terenie osiedli, zbadano stopień ich agresywnoś
ci w stosunku do człowieka, jak też szereg zjawisk fenologieznych, 
biologicznych oraz zależności ekologicznych, określających okres i 
rodzaj kontaktów populacji tych pasożytów z populacją ludzką.

Na terenach ujścia Odry i ujścia Wisły opracowano skład gatun
kowy, biologię oraz stopień i okres agresywności poszczególnych ga
tunków hematofagicznych Ce rato pogoń i dae. w stosunku do ludzi i zwie
rząt hodowlanych.

Opracowano występowanie kleszczy Ixodidae oraz biologię gatun
ków Ixodes_ricinus /L./ i Ixodes_triangulicens Bir. na terenach 
przymorskich i Białowieży.

Poszerzono znajomość krajowej /141, 148, 150, 155» "157, 159, 
162, 165/ i rumuńskiej /152/ fauny Anoplura zebranych z drobnych 
ssaków.

Ogółem, entomolodzy E&i i Tr. stwierdzili 42 nowe dla fauny Pol
ski gatunki stawonogów hematofagicznych /komarów, kuczmanów, wszy i 
kleszczy/ w tym jeden gatunek nowy dla nauki.

Pracownia na poważne osiągnięcia z zakresu badania ognisk na
turalnych tularemii i kleszczowego zapalenia mózgu. Po pierwsze 
poprzez opracowanie faunistyki i ekologii stawonogów wektorujących, 
po drugie poprzez izolację biologiczną szczepów wirusa kleszczowe
go encefalitu /65, 85/ i poprzez przyczynienie się do izolacji przez 
mikrobiologów PZH i E>2.i i Tr. szeregu dalszych szczepów wirusów KE 
oraz bakterii tularemii ze stawonogów. W pracach eksperymentalnych 
zbadano stopień skłonności do zakażania się wirusami KE i możność 
przekazywania tego zarazka u przedstawicieli różnych grup stawono
gów, nietypowych wektorów tego wirusa.

W ramach problemu biologicznego zwalczania, zbadano stopień 
redukcji larw komarów przez larwy Chaoborinae oraz stwierdzono 
przydatność nicieni Neoaplectana DD 156 do ograniczenia liczebności 
populacji tropikalnych pluskwiaków hematofagicznych gatunków 3hod- 
nius_prolixus Stal, i Triatoma_infestans Klug. /Reduyiidae/, wekto
rów zarazka wywołującego chorobę Chagasa.

Ogółem, pracownicy Entomologii Medycznej lilii i Tr. opracowali 
w okresie od 1946 do 1975 roku 169 publikacji, w których zawarte są 
wyniki zarówno prac terenowych i doświadczalnych /cytowane w tekś
cie/, jak też prace przeglądowe /2, 10, 20, 27, 3'1» 33» 36, 38, 45, 

j 
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47, 48, 50, 53, 57, 70, 79, 80, 107, 114, 154, 164/, dydaktyczno-me
todyczne /37, 43, 44, 46, 49, 55, 61, 77, 104, 132/ oraz recenzje 
/39,40, 51, 58, 113, 149/, sprawozdania /29, 41, 63, 87, 88, 106, 
110, 115, 129, 133, 151, 159, 168/, katalog /147/ 1 klucze /117,156/. 
Prof. Lachmajer opracowała rozdział pt. "Pasożyty krajów 
tropikalnych” w "Zarysie Higieny Tropikalnej", a w podręczniku "Za
rys Parazytologii Lekarskiej" rozdział "Arachnoentomologia Lekarska". 
Trzy osoby z Pracowni wzięły udział w opracowaniu redagowanej przez 
Prof. Żółtowskiego "Arachnoentomologii Lekarskiej" /1976/. 
Według scenariusza opracowanego przez prof. Lachmaje r, wyt
wórnia Filmów Oświatowych nakręciła w pracowni film pt. "Komar widli
szek", wyróżniony w 1967 r. na festiwalu filmów oświatowych w Montre
alu. W latach 1971-73, doktorant z Wietnamu, pod kierunkiem prof. 
Lachmajer, prowadził w pracowni badania nad biologią komarów 
wektorujących dengę /3-9, 64/. Pracownia udziela konsultacji z zakre
su badań nad stawonogami o znaczeniu medycznym, prowadzi ekspertyzy 
/95, 109, 160/ a w miarę potrzeby prace usługowe. Zajęcia dydaktycz
ne z zakresu entomologii medycznej prowadzone są na odbywających się 
w IMM i Tr. kursach dla lekarzy okrętowych oraz lekarzy pracujących 
w strefie klimatu gorącego i ciepłego.

Pracownia prowadzi stałą hodowlę szeregu szczepów hematofagicz
nych stawonogów: Anopheles stephensi Lis.x Aedes aegypti L.x Aedes 
togoi /Tbeob./ Hhodnius_prolixus Stal., Triatoma_infęstans Klug., 
Ornithodoros_moubata /Murr./ Culex £l-£i§.ns molestus Forsk., Zenog- 
sylla /Boths./, Le£topsyllą segnis /Schdnh/, Ąrgas reflexus
/Fabr./, Argas persicusx /Oken/.

Pracownia Entomologii Medycznej IMM i Tr. działa w ramach Zakła
du Parazytologii Tropikalnej. Do 1973 r. kierowała Pracownią Prof.dr 
Jadwiga Lachmajerowa. Od 1973 r. kierownictwo Pracowni po
wierzono Doc.dr habil. Barbarze Skierskiej. Tl okresie 3O-le- 
cia pracownikami naukowymi byli: Prof.dr Jadwiga Lach maj e r- 
od 1946 do chwili obecnej, Dr Wanda Gliwic-Piątkowska 
- od 1948 do 1951 r., Doc. Barbara Skierska -od 1952 do 
chwili obecnej, Doc. dr habil. Zofia Wegner - od 1953 do 1975 *"•> 
Mgr Maria Szadziewska -od 1974 do chwili obecnej.
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Stanisław Kaczmarek 
iCBÓI-G UE£& BADAŚ RAD 3OTOI5OFAUNĄ POKOSZĄ ŚRODKO.ffiGO 

y ossaoxh xxx-leciu /1945-1975/*

Entomofauna Pomorza Środkowego w porównaniu z innymi regiona
mi kraju jest słabo poznana. Ukazujące się prace mają w większości 
charakter faunistyczno-ekologiczny i opierają się na materiałach 
zebranych w terenie. Nie brak także badań o znaczeniu gospodarczym.

x Referat wygłoszony na XXXV Zjeżdzie PTE w Gdańsku w dniu 13 IX 
1976 r.
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Badania nad entomofauną Pomorza Środkowego prowadzone są w. 
dwóch placówkach naukowych: w Instytucie Ziemniaka w Boninie 1 
Zakładzie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Są to 
ośrodki młode i dlatego ich dorobek entomofaunistyczny jest jesz
cze dość skromny.

W Instytucie Ziemniaka od szeregu lat prowadzone były przez 
Be rlińskiego /1969, 1969a/, Wisłocką /1968/, 
Wisłocką i Kostiwę /1969, 19/0/ badania nad mszy
cami występującymi w uprawach ziemniaczanych. Prace te są nadal kon
tynuowane przez innych pracowników tegoż instytutu i obejmują jesz
cze inne grupy owadów.

Występowaniem mszyc w uprawach ziemniaka w różnych miejscowo
ściach województwa zajmowała się Śpiewakowska /1976, 
1977A Ta sama autorka /1966/ zapoznaje czytelnika z biologią nie
których pasikoników /Locustaria/ znalezionych w okolicach Koszali
na.

Cykowski /1976, 1976a/ badał skład gatunkowy i roz
mieszczenie chrząszczy z rodziny Blateridąe na łąkach przyleśnych 
Pomorza Środkowego i Zachodniego. Inne badania tego autora /1977/ 
prowadzone były w Słowińskim Parku Narodowym i dotyczyły znalezio
nych chrząszczy na Wydmie Czołpińskiej. Kontynuowane są także przez 
niego prace nad populacją i rozwojem szkodników roślin uprawnych w 
SPN.

Swój wkład entomofaunistyczny rozpocząłem prowadzeniem badań 
związanych z pożyteczną rolą biedronek z punktu widzenia ochrony 
roślin.

Badaniem objąłem 9 gatunków najpospolitszych biedronek, które 
najczęściej występują na polach ziemniaczanych i odgrywają najważ
niejszą rolę w ograniczaniu liczebności mszyc. Oprócz obserwacji w 
warunkach polowych prowadzone były hodowle celem uchwycenia dokład
nych danych o rozwoju biedronek oraz ilości zjedzonych mszyc przez 
imagines i larwy biedronek /Kaczmarek, 1969, 1973» 1973a, 
1975b/. Badano także współzależność między występowaniem biedronek 
i mszyc na uprawach ziemniaka w różnych miejscowościach Pomorza 
Środkowego /Kaczmarek, 1974/. Obok wymienionych prac o bied
ronkach opublikowano jeszcze kilka doniesień naukowych i populacno- 
-naukowycb, których wykaz podaję w zestawieniu literatury.

W ostatnich 4 latach prowadzone badania nad entomofauną za-
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siedlającą skrzynki lęgowe dla ptaków w drzewostanach leśnych, 
niektóre wyniki tej pracy zostały opublikowane, np. o pchłach 
/1975, 1976/ i chrząszczach /1976 a, 1977/. równocześnie prowadzo
ne są prace nad migracjami chrząszczy na plaży nadmorskiej.
Zainteresowani entomologią aktywnie uczestniczą w zjazdach organi
zowanych przez PTE, na których ogłaszają wyniki swoich badań.
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Andrzej Warchałowski
HOLA NOTACJI NA SZCZEBLU GENOMU W FILOGENEZIE CHRZĄSZCZY2

Zagadnienie, jaką rolę w procesie ewolucji świata organiczne
go spełniają mutacje na szczeblu genomu, jest od dość już dawna te
matem rozważań teoretycznych oraz bodźcem do poszukiwania przykła
dów, które by tę rolę mogły zilustrować. We wstępnej fazie tych do
ciekań, w pierwszych dziesięcioleciach bieżącego stulecia, Specja
liści dochodzili do dwóch sprzecznych ze sobą konkluzji. Jedni, a 
byli to botanicy, uznali wpływ mutacji na szczeblu genomu, a ściś
lej zjawiska poliploidii na proces specjacji za rzecz oczywistą^ 
drodzy - zoologowie - odmawiali temu zjawisku jakiegokolwiek wpły
wu na dziedziczne, adaptatywne różnicowanie się organizmów. Przy
czyna tych rozbieżności wyjaśniła się bardzo szybko. Oto we wszyst
kich znanych przypadkach poliploidia u zwierząt wiąże się z przejś
ciem na partenogenetyczny sposób rozmnażania. Hozpowszechnicny 
pogląd, że partenogenezę należy traktować jako kontynuację organiz
mu macierzystego implikował bezpośrednio konkluzję, że łańcuch po
koleń partenogenetycznych zupełnie nie nawiązuje do procesu ewolu
cji, którego istotą jest ustawiczna selekcja coraz to nowych konfi
guracji alleli. Zachowanie biseksualnego systemu rozmnażania u po- 
liploidów roślinnych nie tylko skierowało tok rozumowania fitoewo- 
lucjonistów w przeciwną stronę, ale i dostarczyło empirycznych 
przykładów dla poparcia tezy o ewolucyjnym znaczeniu zjawiska poli
ploidii.

2 Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Koleopterologicznej 
PTE we Wrocławiu w dniu 27 V 1977 r.
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Wobec tego, że w omawianej kwestii nie dopracowano się jesz
cze uogólnień, przedstawiona wyżej rozbieżność poglądów ma swe źród
ło wyłącznie w błędzie metodologicznym, polegającym na nieodtwarzal- 
ności badań prowadzonych na różnym materiale obserwacyjnym /rośliny 
- zwierzęta/. Ale nawet w odniesieniu do zwierząt, gdzie zjawiska 
poliploidii i partenogenezy występują łącznie, zacytowany poprzed
nio, a wciąż jeszcze panujący pogląd zawiera wnioski wyciągnięte 
chyba zbyt daleko. W końcowej części referatu zostanie podana włas
na próba naświetlenia poruszonego tutaj zagadnienia; zanim to nastą
pi, wydaje się celowe przedstawienie historii i stanu badań nad mu
tacjami na poziomie wszystkich trzech szczebli /allel - chromosom - 
genom/ u owadów, a w szczególności u chrząszczy.

Mutacje na szczeblu allelu były i 
są najpowszechniej badanym spośród zjawisk genetycznych,.stanowiąc 
klucz do ustalenia, na drodze empirycznej, lokalizacji genów w chro
mosomach i wszechstronnego poznania aparatu dziedzicznego aż po opra
cowanie kompletnych map chromosomowych. Materiałem klasycznym w tych 
badaniach są gatunki much z rodzaju Dro_sophila Fil., jednakże i inne 
rzędy owadów dostarczają gatunków laboratoryjnych, na których podej
mowano badania analogiczne. Na chrząszczach badania genetyczne przez 
długi czas nie wychodziły poza wykazywanie lub sprawdzanie Mendlows- 
kiej zasady monohybrydyzacji. Materiałem do tych badań był zwłasz
cza gatunek Ghrysomela_varians Schall., towarzyszący dziurawcowi 
zwyczajnemu - Eynericum perforatum L. i wszędzie bardzo pospolity, 
a występujący zawsze w trzech zasadniczych odmianach barwnych: mie- 
dzistej, granatowej i zielonej. Od dawna intrygowało to badaczy i 
Meissner /1906, 190/, 1910, 1911/ cały cykl publikacji poś
więcił ustaleniu proporcji liczbowych, jakie zachodzą pomiędzy owy
mi trzema odmianami. W tych samych latach zwrócono uwagę na fakt, 
że wśród znacznej liczby metalicznie ubarwionych gatunków chrząsz
czy z rodziny Chrysomelidae spotyka się zjawisko analogiczne, tzn. 
istnienie dwóch lub trzech odmian barwnych, występujących w stałym 
stosunku liczbowym. Obserwacje tacie prowadzono na różnych gatunkach 
rodzajów Łentinotarsa_Stal /T o w e r, 1906/, Gastrpidea_Hope 
/C r a c k e r, 1906/ i Melasoma Steph. /Keller, 1917/. a przy
czyny opisanego zjawiska wyjaśnił ostatecznie Koman K u n t z e 

/1923/. Krzyżowanie odmian barwnych straciło wówczas charakter eks
perymentu naukowego, znajdując natomiast coraz szersze zastosowa
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nie w procesie dydaktycznym na szczeblu szkół średnich /L e fa
na n n, 4945/. Dzisiaj obserwujemy znów, lecz już w nawiązaniu do 
cytogenetyki, duży nawrót do badań nad mutantami. Są one prowadzo
ne głównie nad owadami szkodliwymi, wśród których z chrząszczy na 
czoło wysuwa się stonka ziemniaczana - Leptj.no.tarsa_decemlin.eata 
Say.

Mutacje na szczeblu chromosomu. 
Ten typ mutacji związany jest w zasadzie jedynie ze zjawiskiem in
wersji chromosomalnych, które - przynajmniej u bezkręgowców - bar
dzo słabo manifestują się w fenotypie. Toteż badania takich mutacji 
u owadów znajdują się jeszcze w fazie inicjalnej i ograniczają do 
przedstawicieli rodzaju Drosophila Fil. U chrząszczy inwersji chro
mosomalnych dotychczas nie badano.

Mutacje na szczeblu genomu. Wśród pod4" 
stawowych form mutaciń genomu /aneuploidia, poliploidia, haploidia/ 
najczęściej spotykanym, a w ślad za tym i najszerzej poznanym jest 
zjawisko poliploidii. Wyniki dotychczasowych prac wyznaczają ostrą 
granicę między biseksualnie rozmnażającymi się diploidami i parte- 
nogęnetycznymi poliploidami. Jeżeli w jakiejś populacji diploidal- 
nej pojawi się mutant-poliploid zapoczątkowując łańcuch pokoleń 
partenogenetycznych, to dopóki owe partenogenetyczne osobniki koeg- 
zystują z biseksualnymi diploidami zajmując wraz z nimi to samo 
miejsce w biocenozie, istotnie nie można się dopatrzyć filogenetycz
nej roli tego zjawiska. Jednakże, mimo pierwotnie identycznego.do
boru genów, te nowe powstałe poliploidy nie są bynajmniej fenotypo- 
wo identyczne z diploidami. Jedną z cech szczególnie często towa
rzyszących poliploidii * i to zarówno u zwierząt, jak i u roślin - 
jest zmiana wymagań organizmu w stosunku do warunków termicznych 
otoczenia. Pojawienie się poliploidów umożliwia więc ekspansję ga
tunku na obszary dotychczas mu niedostępne. Studiując mapy gospodar
cze świata łatwo na przykład stwierdzić, jak daleko ku północy prze
sunęła się granica uprawy pszenicy w Surazji i Ameryce Północnej po 
wprowadzeniu do produkcji odmian polipoidalhych. Poliploidów owa
dzich nie produkowano dotychczas sztucznie i nie badano ich wyma
gań ekologicznych, lecz obserwacja obszaru rozsiedlenia wielu ga
tunków europejskich pozwala stwierdzić podobną jak u roślin prawid
łowość: na południu i w centrum areału gatunkowego żyją diploidy, 
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natomiast populacje wysokogórskie i północne forpoczty gatunku 
składają się z osobników poliploidalnych. Przykładem na to mogą być 
niektóre gatunki ryjkowców z rodzajów Otiorrbynchus Germ. /M i- 
k u 1 s k a, "1960/ i Polydrosus Germ. o borealno-alpejskim typie 
rozsiedlenia. Na przykład, Otiorrbynchus dubius /Strdm/ tworzy w 
średnich położeniach górskich Europy Środkowej formę diploidalną, 
a w piętrze alpejskim /częściowo/ oraz w Pennoskandii /wyłącznie/ 
partenogenetyczną formę tetraploidalną. Podobne stosunki panują u 
gatunku Otiorrbynchus scaber /Linn./. Na wschodnich przedgórzach 
Alp tworzy on biseksualną formę diploidalną, w Karpatach i Sude
tach żyją tylko partenogenetyczne tri- i tetraploidy, a dalej ku 
północy już tylko tetraploidy. Godnych zbadania zjawisk z tego za
kresu można znaleźć wiele również wśród innych rodzin chrząszczy, 
zwłaszcza roślinożernych. W rodzinie Chrysomelidae warte przebada
nia są te wszystkie gatunki, u których rzuca się w oczy przewaga 
liczbowa samic nad samcami. Przykładem takiego gatunku może być 
Adoxus_obsęurus /Linn./, u którego stosunek płci na Półwyspie Bał
kańskim wynosi w przybliżeniu 1 : 1, w Siedmiogrodzie samce są wy
raźnie rzadsze od samic, a w Polsce samców prawie się nie spotyka. 
Wstępne badania Bartkowskiej /in litt./ wykazały, że 
polskie okazy tego gatunku są tetra- a może nawet oktoploidami.

Już sam fakt zróżnicowania się obszaru rozsiedlenia w wyniku 
zjawiska poliploidii musi mieć wpływ na proces adaptacji gatunku 
do warunków środowiska zewnętrznego, bowiem w innym obszarze inne 
czynniki będą dokonywać selekcji w populacjach. Nic przeto dziwne
go, że północne, poliploidalhe populacje wymienionych poprzednio 
ryjkowców Otiorrbynchus dubius /StriJm/ i O._scaber /Linn./ podleg
ły przekształceniom morfologicznym, które kazały taksonomom wyodręb
nić owe populacje w osobne podgatunki. Hamy tu więc do czynienia 
par excellence z wikariancją, tym pierwszym krokiem w procesie fi
logenezy. Jeżeli do tego dodać istnienie znanego w przyrodzie zja
wiska redukcji poliploidów do postaci diploidalne j, filogenetyczna 
rola mutacji na szczeblu genomu przedstawi się jako jeszcze jeden 
ważny, chociaż zwykle niedoceniany czynnik ewolucji świata zwierzę
cego.
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WSTĘPNE OBSERWACJE NAD WIBIÓBCZOŚCI^ POKARMOWĄ U SKOCZONOSA DĘBOWCA 
/HHXNCHAENUS QUERCUS L._COLX: CURCULIONIDAE/^

Wybór rośliny odpowiedniej dla zaspokojenia własnych potrzeb 
pokarmowych i stworzenia warunków rozwoju potomstwa, jest w wypad
ku owadów roślinożernych jednym z podstawowych warunków przetrwa
nia. Z tego względu, w filogenezie owadów roślinożernych rozwinęły 
się liczne i różnorodne przystosowania do czynnego wyboru właści
wych roślin. Adaptacje te, mają szczególne odbicie w zachowaniu się 
x Beferat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE 

we Wrocławiu w dniu 27 V 1977 r.
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owadów. Hóżnorodność form zachowania się fitofagów musi odpowiadać 
specyficzności pobieranego przez nie pokarmu oraz charakterowi 
czynności związanych z rozrodem: odnalezieniem partnera seksualne
go, sposobem złożenia jaj.

Sposób powstania przystosowań, które wyznaczają charakter po
wiązań między owadami a roślinami nie jest jeszcze dostatecznie 
wyjaśniony. Według pewnych koncepcji, w odpowiedzi na destrukcyjną 
działalność fitofagów, powstały u roślin czynniki obronne, do któ
rych w dalszym ewolucyjnym rozwoju pewne gatunki zdołały się przys
tosować, a nawet wykorzystać je jako wabiące atrakuanty lub stymu
latory żerowania. D e t h i e r /1955/ i 1'raenkel /1959/ 
szczególną wagę przypisywali tu tzw. drugorzędnym substancjom roś
linnym /alkaloidom, glikozydom, olejkom eterycznym itd./ występują
cym we wszystkich roślinach, a nie mającym wyraźnego znaczenia w 
ich metabolizmie. Innego zdania jest J e r m y /1976/. Według tego 
autora owady nie są w stanie wytworzyć wystarczająco silnego nacis
ku selekcyjnego na rośliny. Dlatego też, ewolucja owadów roślinożer
nych musiała postępować w ślad za ewolucją roślin bez większego, 
zwrotnego wpływu na nie.

Tak, jak inne przejawy aktywności związane z zaspokojeniem 
instynktowych potrzeb, wybór rośliny żywicŁelskiej przez owady nie 
jest pojedynczym aktem, ale procesem złożonym z wielu następują
cych po sobie czynności, które są specyficznymi reakcjami na "sytu
ację bodźcową" środowiska. Czynności te, poprzez wrodzone przysto
sowania, które posiadają swoje podstawy w fizjologii organizmu 
/przede wszystkim w fizjologii układu nerwowego/, mają na celu do
prowadzenie owada do sytuacji będącej w stanie wyzwolić "zachowa
nie konsumpcyjne": żerowanie, kopulowanie, składanie jaj. .7 łańcu
chu instynktowych reakcji wyróżnia się najczęściej kilka etapów. 
Dethier i in. /1960/, Thorsteinson /1958/ i 
Beck /1965/ zaproponowali w związku z tym terminologię bodźców 
poźytywnych działających na różnych etapach w procesie wyboru rośli
ny jako miejsca żerowania. I tak, owad odnajduje roślinę w wyniku 
działania atraktantów, czyli bodźców powodujących, że zwierzę zmie
rza w kierunku ich źródła, fiepelenty wywołują natomiast ruch w. kie
runku przeciwnym. Grupa bodźców /szczególnie chemicznych/ powodują
ca ograniczenie ruchu owada do przestrzeni bezpośrednio związanej 
ze źródłem ich emisji, nazwana została zatrzymującymi /arestanta- 
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mi/. U niektórych owadów żerowanie poprzedzane jest często "próbo
waniem" pokarmu. W etapie tym, mogą działać czynniki wywołujące 
wstępne żerowanie /fagoincytanty/, lub czynniki zapobiegające żero
waniu /fagosupresanty/. Za bodźce odpowiedzialne za kontynuowanie 
żerowania uważa się stymulatory żerowania /fagostymulanty/. Bodźce 
hamujące żerowanie nazwane zostały fagodeterentami /Dąbrow
ski, -1976/.

Działanie bodźców z roślin nie zawsze jest wyraźne. Wydaje 
się, że wiele gatunków odszukuje rośliny żywicielskie z pewnej od
ległości w wyniku "prób i błędów". Ten niedoskonały mechanizm, 
często połączony z rozmaitymi taksjami /fototaksją, geotaksją i in./ 
może doprowadzić owada do bezpośredniego sąsiedztwa rośliny, gdzie 
działają podniety wywołujące reakcje bardziej skierowane. Tak więc, 
wybiórczość pokarmowa u owadów roślinożernych jest zjawiskiem złożo
nym i z etologicznego punktu widzenia jeszcze niezbyt dokładnie 
poznanym. Różnorodność przystosowań do wyboru charakterystycznego 
dla siebie zakresu roślin żywicielskich przez rozmaite grupy owa
dów jest znaczna i trudna do ujednolicenia w sztywnych podziałach. 
Chrząszcze należące do rodziny ryjkowcowatych /gurculionidae/, jako 
typowe fitofagi, są szczególnie silnie związane z roślinami, na 
których żyją. Gatunki należące do tej rodziny charakteryzują się 
rozmaitą specjalizacją pokarmową, a co za tym idzie, rozmaitymi, 
wrodzonymi mechanizmami behawioralnymi biorącymi udział w wyborze 
miejsc żerowania i składania jaj. Stąd, u przedstawicieli ryjkow- 
cowatych różnorodność adaptacji do specyficznych warunków odżywiania 
się i rozrodu powinna być szczególnie wyraźna.

Za obiekt wstępnych obserwacji, które miały miejsce w latach 
1976 i 1977, wybrano powszechnie występującego na dębach ryjkowca 
- skoczonosa dębowca /Rhynchaenus £uercus L./. Gatunek ten, mimo 
swojej powszechności, nie jest dokładnie poznany. W literaturze 
brak jest szerszych opracowań na jego temat, chociaż poprzez maso
we występowanie na młodych dębach może on mieć konkretne znaczenie 
w ekologii lasu, na co zwrócił uwagę Szujecki /1959/»

7« referacie przedstawiono niektóre spostrzeżenia dotyczące spe
cyfiki przystosowań mających znaczenie w wyborze roślin żywiciels
kich przez tego owada. 'S szczególności zwrócono uwagę na zakres spe
cjalizacji pokarmowej skoczonosa dębowca i powiązania pomiędzy aktyw
nością chrząszczy a stanem fenologieznym roślin żywicielskich, rolę 
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ewentualnych atraktantów wydzielanych przez te rośliny, rolę dete* 
rentów w procesie wyboru liści dębów .jako miejsca składania jaj 
oraz znaczenie pokładełka w akceptacji miejsca składania jaj.

Skoczonos dębowiec jest owadem bardzo ściśle związanym z rodza
jem dębów /Quercus sp»/. Obserwacje poczynione w Arboretum Leśne
go Zakładu Doświadczalnego SGGW-A5 w Rogowie wykazały jego obecność 
na wszystkich rosnących tam dębach pochodzenia płn.-amerykańskiego 
/21 gatunków/ oraz na wielu innych dębach rodzimych i zagraniczn7ch. 
W przeciwieństwie do posiadającego podobną biologię skoczonosa bu- 
kowca /3h«_ fagi_L./, którego chrząszcze żerują na liściach i owo
cach wielu roślin należących do odległych grup systematycznych 
/P a r s k y, 1921/, skoczonos dębowiec jest raczej oligofagiem jed
nego rodzaju roślin. Mimo dosyć wyraźnego przegęszczenia populacji 
w niektórych biotopach /w S.ękocinie k. W-wy na wielu drzewach do 
10C% uszkodzonych liści/, nie udało się zaobserwować śladów żerowa
nia tego chrząszcza na roślinach spoza rodzaju dębów.

Zachowanie się chrząszczy skoczonosa dębowca ściśle związane 
było ze stanem fenologicznym dębów. Jak wynikało z obserwacji doko
nanych w Sękocinie, najbardziej ekspansywną w wyborze miejsc żero
wania była "faza wiosenna" chrząszczy, która charakteryzowała się 
aktywnością rozrodczą. Aktywność rozrodcza rozpoczynała się wraz z 
pojawieniem się na drzewach młodych listków długości 1-5 cm, odpo
wiednich do umieszczenia w nich jaj. Ponieważ poszczególne osobniki 
dębów były bardzo zróżnicowane pod względem terminu rozwoju liści 
/w pewnych wypadkach różnica w czasie sięgała miesiąca/, skoczonosy 
wyraźnie skupiały się na dębach mających nie w pełni rozwinięte Liś
cie. Tam chrząszcze żerowały, kopulowały i składały jaja. Zachowanie 
się związane z rozrodem trwało do czasu rozwinięcia się liści u 
wszystkich dębów rosnących na obserwowanej powierzchni. Skoczonosy 
w tym okresie były bardzo aktywne. Często przelatywały z drzewa na 
drzewo, a dęby z odpowiednimi liśćmi, rosnące pojedynczo wśród 
drzew innych gatunków były nieomylnie przez nie odnajdywane. Skła
niało to do przypuszczenia, że dęby te mogły wydzielać specyficzne, 
chemiczne atraktanty, które działały na chrząszcze z pewnej odleg
łości. Przeprowadzone eksperymenty nie potwierdziły jednak tego. 
Testy na działanie czynnika zapachu gałązek dębu zawartego w stru
mieniu powietrza przeprowadzono w specjalnie skonstruowanym olfak- 
tometrze typu alternatywnego oraz tunelu aerodynamicznym. !l tes-
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Pach tych porównywano reakcje owadów na przepływ powietrza zawiera
jącego zapach liści lub ulistnionych gałązek dębu, klonu oraz czys
tego powietrza. Mimo szosowania różnych modyfikacji w poszczegól
nych seriach testów, nie udało się wykazać wyraźnych reakcji na spe
cyficzny zapach liści ani gałązek dębu. Natomiast znaczenie podniet 
zapachowych działających z mniejszej odległości było bardziej wyraź
ne. Czynniki te, przejawiające prawdopodobnie bardziej charakter 
arestantów niż atraktantów, badano posługując się pułapkami, które 
zawierały homogenaty z młodych liści różnych gatunków drzew. Pułap
ki rozmieszczano na ścianach równomiernie wewnątrz oświetlonego, 
celuloidowego walca. Wyraźnie więcej owadów wchodziło do pułapek z 
homogenatami liści dębów: szypułkowego i czerwonego niż do pułapek 
zawierających odpowiednie ilości wody destylowanej. W pułapkach za
wierających homogenaty z liści klonu, lipy, modrzewia i jabłoni 
znajdowano najmniej chrząszczy, co może wskazywać, że działały one 
odstraszająco, choć niezbyt silnie. Powyższe obserwacje wskazują, 
że w zapachu liści dębów występują prawdopodobnie czynniki działa
jące pozytywnie na skoczonosa dębowca, choć trudno jest na razie 
określić zakres ich oddziaływania, a co za tym idzie, roli jaką 
odgrywają w procesie odszukania właściwej rośliny.

Chrząszcze skoczonosa dębowca akceptowały jako miejsce żero
wania i składania jaj jedynie liści dębów. Mogły mieć na to wpływ 
dwa względy:/a/ istnienie w liściach dębów specyficznych czynni
ków, które wywołują te procesy i /b/ istnienie w liściach innych 
roślin czynników negatywnych, zapobiegających żerowaniu i składaniu 
jaj. Aby sprawdzić działanie bodźców o charakterze chemicznym po
chodzących z nieakceptowanego przez skoczonosy gatunku - klonu zwy
czajnego, przeprowadzono następujący eksperyment:

Gałązki dębu szypułkowego posiadające małe, atrakcyjne dla 
skoczonosów listki podzielono na dwie grupy. Ha gałązki jednej gru
py naniesiono cienką warstwę homogenatu z liści dębu a na gałązki 
z grupy drugiej podobną warstwę homogenatu z liści klonu. Gałązki 
potraktowane różnymi homogenatami umieszczono wraz z chrząszczami, 
w izolatorach. Po dwóch dobach obejrzano gałązki z obu grup. Liście 
gałązek potraktowanych bomogenatem z liści dębu nosiły liczne śla
dy wygryzień jajowych i żeru samców na blaszkach, natomiast liście 
gałązek potraktowanych homogenatem z liści klonu nie posiadały śla
dów uszkodzeń. Przypuszczalnie więc, pewne właściwości chemiczne
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homogenatu z klonu działały tu jako czynniki zapobiegające żerowa
niu i w konsekwencji składaniu jaj. Pokrywa się to z tezą, że przys
tosowania do wyboru odpowiednich roślin pokarmowych są /nawet w wy
padku owadów oligofagicznych/ określane w głównym stopniu przez du
żą wrażliwość owada na chemiczne cechy roślin działające na niego 
awersyjnie /dermy, 1966/.

Składanie jaj jest procesem złożonyta, obejmującym wiele czyn
ności instynktowych. Beck /1965/ wyróżnia wśród nich: rozpozna
nie rośliny, skierowanie się do rośliny, skierowanie się do szcze
gólnych jej części, złożenie jaja /jaj/ i opuszczenie rośliny. wy
padku samic "fazy wiosennej" skoczonosa dębowca, zachowanie związa
ne ze składaniem jaj ściśle pokrywało się z ich bebawiorem pokarmo
wym. W okresie aktywności rozrodczej samice wyjadając wnętrze wygry
zionego przez siebie otworu jajowego zaspakajały, jak się wydaje, 
całkowicie zapotrzebowanie na substancje odżywcze. Jaja skoczonosa 
dębowca składane są pojedynczo w wygryzienia wykonane przez samice 
w żyłkach głównych liści. Samica osiągała lotem lub marszem po ga
łązce skupienie młodych liści pochodzących z jednego pączka i wcho
dziła lub bezpośrednio lądowała na jednym z nich. Przemierzała nas
tępnie dolną stronę liścia raz lub kilkakrotnie wzdłuż głównej żył
ki. W pewnym momencie zatrzymywała się i zwrócona przodem do ogon
ka liściowego zaczynała wygryzać otwór w żyłce. Czynność ta trwała 
około 10-15 min. i kończyła się gdy wygryzienie było długie aż po 
nasadę ryjka oraz posiadało charakterystyczny, wewnątrz rozszerzony 
kształt. Następnie samica wyjmowała ryjek i robiła zwrot o 180°, 
wysuwała pokładełko i bezpośrednio lub za pomocą kilku prób trafia
ła nim w otwór wygryzienia. Jajo umieszczała mniej więcej w środku 
wygryzionego kanału. Po złożeniu jaja samica, wyjmując pokładełko, 
przykrywała otwór wydzieliną z tego narządu i przechodziła na inny 
listek pączka. Opuszczała grupę listków najczęściej dopiero wtedy, 
gdy złożyła po jednym jaju na każdym listku. Ten, dość sztywny, choć 
skomplikowany schemat ruchowy musi być, ae względu na swoją złożo
ność, cały czas kontrolowany przez precyzyjnie działający mechanizm 
wybiórczej recepcji zmysłowej. Mechanizm ten "włącza" w odpowied
nich momentach struktury zmysłowe znajdujące się na różnych częś
ciach ciała samicy. Struktury te, przystosowane do odbioru charak
terystycznych bodźców przesyłają informacje stymulujące lub modyfi
kujące sztywne, instynktowe zachowanie samicy, przystosowując je do 
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zmiennych w niewielkich granicach właściwości środowiska jakim 
jest liść i jego okolice.

Po wyjęciu ryjka z otworu i odwróceniu się tyłem do wygryzie
nia, przydatki gębowe, na których znajduje się wiele receptorów tra
cą kontakt z bezpośrednią okolicą otworu. Wydaje się też, że w pro
cesie zlokalizowania pokładełkiem otworu nie biorą udziału bodźce 
wizualne. Bezpośrednie okolice wygryzionego otworu muszą charakte
ryzować się specyficznymi warunkami chemicznymi, wilgotnościowymi 
i strukturalnymi. Z tego powodu właściwości czuciowe pokładełka po
winny, oprócz schematycznego ułożenia ciała po obrocie, umożliwić 
samicy trafienie tym organem w otwór oraz złożenie jaja w odpowied
nim miejscu.

Rola pokładełka i jego zdolności recepcyjnych przystosowana 
jest do sposobu, w jaki dany gatunek owada składa jaja. U pasożyt
niczej osy llormoniella viri^pennis /Walk./ pokładełko odgrywa rolę 
w rozpoznaniu właściwego żywiciela /E d w a r d s, 1954/, u muchówek s 
rodzaju Ehsrmia receptory zapachu kierujące procesem składania jaj 
znajdują się między innymi na tym organie. Chemorecepcyjne zdolnoś
ci pokładełka odkryte zostały u kilku innych gatunków owadów /B y r~ 
n e, 1969/. Przypuszczalnie.chemorecepcja pokładełka ma duży wpływ 
na akceptację miejsca złożenia jaj u strąkowca - Ac anto sc elides 
obtectus Say /S z e n t e s i, 1976/.

Zdjęcia pokładełka skoczonosa dębowca wykonane za pomocą ele
ktronowego mikroskopu scanningowego ukazują charakterystyczne dla 
cbemoreoeptorów struktury /sencilla basiconica/ na zakończeniach 
pokładełka oraz szczecinki na bocznych ściankach tego organu, któ
re mogą pełnić rolę mechanoreceptorów. Dzięki uprzejmości prof. L. 
LI. Schoonhovena z Instytutu Fizjologii Zwierząt Uniwer
sytetu w ?7agenningen udało się wykazać obecność cbemoreoeptorów w 
pokładełku skoczonosa dębowca za pomocą metody elektrofizjologicz- 
nej. Potwierdziło to przypuszczenia o cbemorecepcyjnych właściwoś
ciach tego organu.
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Roman Eołyński 
TAKSOHOLŁŁ FORM ALLOPATRYGZNYCE2

Według najbardziej rozpowszechnionej definicji /H a y r a/ ga
tunek jest to "grupa aktualnie lub potencjalnie krzyżujących się 
populacji izolowanych rozrodczo od innych podobnych grup". Jeśli 
ograniczymy dyskusję do rozmnażających się płciowo organizmów współ
czesnych, to najważniejszym ograniczeniem tego sformułowania jest 
niemożliwość praktycznego zastosowania do populacji allopatrycz- 
nych: populacje te oczywiście "aktualnie" krzyżować się nie mogą, 
a wnioski na temat "potencjalnej" możliwości muszą pozostać subiek
tywnymi domysłami - próby krzyżowania w niewoli nigdy nie stanowią 
dowodu konspecyficzności, a tylko wyjątkowo udaje się na tej dro
dze wykazać odrębność gatunkową badanych form.

Taksonomia form allopatrycznycb musi się więc opierać na kryte
riach morfologicznych. Najczęściej stosowaną praktyką jest ocena 
"wielkości różnic" między populacjami izolowanymi przestrzennie i 
porównywanie ich z różnicami dzielącymi pokrewne gatunki sympatrycz- 
ne z jednej strony, a podgatunki pokrewnych gatunków politypowych 
z drugiej. Osiągnięta w ten sposób "obiektywność wnioskowania" 
jest jednak tylko pozorna:

1. Ocena "wielkości różnic" jest zdecydowanie subiektywna: cechy 
najłatwiej zauważalne są często najmniej istotne w sensie gene
tycznym i ewolucyjnym.

2. Przyjęta "skala" jest skrajnie niejednoznaczna: w ramach tego 
samego rodzaju możemy spotkać zarówno gatunki niemal identyczne, 
jak i podgatunki tak różne, że wręcz trudno uwierzyć w ich pokre
wieństwo.

J. U wielu grup zwierząt różnice morfologiczne stanowią ważny me
chanizm izolacji rozrodczej, toteż u gatunków sympatrycznych 
odmienność cech utrudniająca kopulację lub ułatwiająca identy
fikację jest selektywnie preferowana przez dobór naturalny /"dy
wergencja sympatryczna"/. Mechanizm ten obejmuje nieliczne, ale 
za to najbardziej rzucające się w oczy właściwości organizmu

x Referat wygłoszony na VI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej we 
Wrocławiu w dniu 27 V -1977 r.
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/ubarwienie, rozmiary, kształt genitaliów/, co prowadzi do nie
doceniania różnic między populacjami przestrzennie izolowanymi 
- u których zjawisko "dywergencji sympatrycznej nie zachodzi - 
przy porównywaniu ich z różnicami dzielącymi formy zamieszkują
ce ten sam obszar.

Tak więc przytoczona na wstępie definicja nie daje możliwości 
rozstrzygnięcia problemu odrębności gatunkowej form allopatrycznych 
ani bezpośrednio, ani nawet pośrednio - stosując "podziałkę" wyska- 
lowaną na gatunkach sympatrycznych i politypowych. Przyczyną trud
ności jest przedewszystkim słówko "potencjalnie" /"...aktualnie 
lub potencjalnie krzyżujących się..."/, interpretowane w ten spo
sób, że za "izolację rozrodczą" jako kryterium odrębności gatunko
wej uważa się każdy rodzaj bariery za wyjątkiem przestrzennej. Ta 
dyskryminacja izolacji geograficznej nie ma żadnego uzasadnienia 
ewolucyjnego. Jak wskazuje S i m p s o n, gatunek to przede wszyst
kim jednostka ewolucyjna, wynik procesu specjacji - rozdzielenia 
formy pierwotnej na dwie /lub więcej/ linie rozwojowe "ewoluujące 
niezależnie, ...z własną unikalną rolą i tendencjami ewolucyjnymi". 
A niezależność rozwoju ewolucyjnego nie jest przecież uwarunkowana 
rodzajem bariery - izolacja przestrzenna jest bu nie mniej efektyw
na, niż etologiczna, środowiskowa, a nawet genetyczna!

Tak więc w sensie ewolucyjnym każda grupa populacji, efektyw
nie izolowana /w jakikolwiek sposób/ od innych, stanowi odrębny ga
tunek. Przeciwko tak rozszerzonej definicji można jednak wysunąć 
dwa poważne zarzuty. 
Po pierwsze, rozszerzenie zasięgów populacji allopatrycznych może 
doprowadzić do ich spotkania. W takich wypadkach dość często się 
okazuje, że inne mechanizmy izolacji się nie rozwinęły w wystarcza
jącym stopniu i następuje swobodna hybrydyzacja dotychczasowych 
"odrębnych gatunków". Tak więc odrębność gatunkowa byłaby stanem 
odwracalnym. Byłby to bardzo poważny zarzut, gdyby... dotyczył wy
łącznie izolacji przestrzennej! Niestety, inne mechanizmy także nie 
są niewzruszone: znamy wypadki załamywania się barier ekologicznych, 
etologicznycb itp. - czego wynikiem było połączenie dotychczas nie
wątpliwie odrębnych /sympatrycznych!/ gatunków w jedną "aktualnie 
krzyżującą się populację - i wypadki takie nie wydają się rzadsze, 
niż mieszanie się izolatów "geograficznych". Nawet pokonanie /np. 
w wyniku mutacji wstecznej/ bariery fizjologicznej, genetycznej 
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lub mechanicznej jest zupełnie możliwe i niewątpliwie nieraz się 
rzeczywiście zdarza. Tak więc "dyskryminacja" bariery geograficz
nej bynajmniej nie zapewnia "nieodwracalności gatunku”.

Drugi zarzut ma charakter czysto praktyczny: uznając każdą 
izolowaną populację za osobny gatunek staniemy wobec konieczności 
odrębnego traktowania mnóstwa drobnych /zarówno w sensie zasięgu, 
jak i liczebności/, morfologicznie i biologicznie niemal identycz
nych form zamieszkujących poszczególne wyspy, doliny górskie lub 
jaskinie. siusiałoby to doprowadzić do kompletnego chaosu, nie dając 
żadnych realnych korzyści.

Nasza rozszerzona definicja wymaga więc pewnego ograniczenia. 
Najbardziej celowe wydaje się, aby za odrębne gatunki uznać dopie
ro te grupy populacji, których drogi ewolucyjne nie tylko się ro
zeszły, ale które tymi rozbieżnymi drogami oddaliły się już od sie
bie tak daleko, że ich ponowne połączenie stało się niemożliwe. Od
rębność ,gatunkowa oznaczałaby więc tak duże różnice w precyzyjnie 
"wyregulowanych" układach genetycznych wchodzących w grę form, że 
ich zmieszanie musiałoby doprowadzić do zasadniczej dysharmonii we 
współdziałaniu genów, a więc do wyraźnie obniżonej wartości przysto
sowawczej mieszańców.

Pozostaje problem praktycznego zastosowania proponowanej for
muły. Badania cytogenetyczne - zwłaszcza u grup a chromosomami po- 
litenicznymi - stwarzają pewne nadzieje na znalezienie metody bez
pośredniego i dokładnego pomiaru stopnia dywergencji genomów; nara- 
zie jednak musimy się zadowolić ocenami przybliżonymi. W odniesie
niu do populacji sytnpattycznych niewątpliwie najsolidniejszą pod
stawą takiej oceny jest proponowana przez M a y r a izolacja roz
rodcza /o której zresztą wnioskujemy zwykle pośrednio, w oparciu o 
dane etologiczne, ekologiczne, a najczęściej morfologiczne/. W wy
padku form geograficznie izolowanych najsłuszniejszą praktyką wyda
je się bezpośrednie zastosowanie kryterium morfologicznego. Jednak 
nie w obecnie przyjęty sposób - przez porównywanie subiektywnie oce
nianych "wielkości różnic" - lecz znacznie prościej i precyzyjniej: 
proponowałbym mianowicie, aby za odrębny gatunek uznać każdą allo- 
patryczną grupę populacji, wykazującą stałe, jednoznacznie ją cha
rakteryzujące cechy morfologiczne, tj. której każdy dojrzały osob
nik różni się w określony sposób od wszystkich przedstawicieli któ
rejkolwiek innej formy. Jest to kryterium znacznie wygodniejsze i 
bardziej obiektywne od stosowanych obecnie, a przede wszystkim 
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umożliwia najdokładniejszą /przy obecnym stanie wiedzy/ ocenę sta
nu rzeczywistego /określonego przez stopień dysharmonii genomów/ w 
odniesieniu do populacji allopatrycznych.

Oczywiście może się zdarzyć, że różnica między tał określony
mi gatunkami będzie wywołaną minimalną, biologicznie nieistotną 
różnicą genetyczną; zarzut ten dotyczy jednak również każdego inne
go kryterium "praktycznego” - w tym również izolacji rozrodczej.

Dodaktową zaletą proponowanej procedury jest jej uniwersal
ność: można ją zastosować nie tylko do form izolowanych przestrzen
nie, ale również do populacji allochronicznych, czy partenogenetycz
nych - w zasadzie do każdej grupy organizmów.

Reasumując, proponuję trzy definicje gatunku.

1. Definicja teoretyczna: "gatunki są to wzajemnie izolowane pod 
względem rozrodczym grupy populacji o genomach zróżnicowanych 
w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe współdziałanie genów mie
szańca";

2« Definicja praktyczna dla form sympatrycznych: "gatunek jest to 
grupa populacji izolowana pod względem rozrodczym od innych po
dobnych grup";

3. Definicja praktyczna dla form allopatrycznych /a także allochro
nicznych, partenogenetycznych itp.: "gatunek jest to grupa popu
lacji dająca się jednoznacznie zdefiniować morfologicznie".

Wbrew pozorom, to ostatnie określenie bynajmniej nie stanowi 
nawrotu do "morfologicznej koncepcji gatunku” - koncepcja pozosta- 
je ewolucyjna i jest sformułowana w pierwszej "teoretycznej" defi
nicji. Obie definicje "praktyczne" są tylko niedoskonałymi, lecz 
niestety najlepszymi z aktualnie dostępnych, narzędzia "pomiaru" 
zróżnicowania genetycznego, przydatne dopóki bezpośredni pomiar 
nie jest możliwy.

PraneŁszek Błażejewski
Z BADAŃ NAD FILOGENEZĄ GATUNKÓW Z RODZAJU MELIGETHĘS STEPHENS2

akirfologia i systematyka gatunków z rodzaju A!eligethes_Steph. 
jest stosunkowo słabo opracowana. Jeszcze bardziej mgliste są nasze

Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Koleopterologicznej we 
Wrocławiu w dniu 27 V 1977 r.
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wiadomości dotyczące rozwoju rodowego słodyszków choć ich filogene
za wydaje się interesująca z kilku powodów. Przede wszystkim jest 
to rodzaj duży, obejmujący wiele gatunkówZS// na przykładzie których, 
mimo pozornej jednostajności budowy łatwiej śledzić procesy specja
cji aniżeli na rodzajach małych. Interesująca wyóaje się również 
filogeneza słodyszków ze względu na ewolucyjną młodość całego rodza
ju. Najstarsze okazy kopalnych słodyszków znamy z eoceńskich bursz
tynów, a więc sprzed ok. 50 min. lat. Z drugiej strony jednak wiemy, 
że wszystkie gatunki omawianego rodzaju żerują i przechodzą rozwój 
na ściśle określonych gatunkach roślin dwuliściennych, których ra
diacja adaptatywna wykazywała niezwykłe nasilenie z początkiem trze
ciorzędu. Można więc przyjąć, że w ślad za intensywnym różnicowa
niem się dwuliściennych postępowała burzliwa ewolucja słodyszków. 
Wykazuje ona swoisty rodzaj paralelizmu o którym wspomnę jeszcze 
pod koniec referatu.

Od czasów Ganglbauera i Eeittera, a więc 
od schyłku ubiegłego stulecia, słodyszki dzielono na 3 podrodzaje 
nierównej wielkości. Jeden z nich - Meligethes_s_j_ str. - skupiający 
ponad 95% znanych wówczas gatunków podzielono na 7 nierównych grup 
według budowy przednich goleni, nadustka, pokroju ciała i innych 
cech. Taki system ułatwiał względnie poprawne oznaczanie ale brak w 
nim było jakiejkolwiek koncepcji odzwierciedlającej ich rodowe pok
rewieństwa. Zręby klasyfikacji reitterowskie j przetrwały bez mała 
cały wiek, bowiem późniejsi badacze nowo poznane gatunki dopisywali 
do już istniejących grup i poprostu wydłużali ich listę.

W badaniach nad kierunkami rozwoju filogenetycznego słodyszków 
dysponowałem gatunkami wyłącznie środkowoeuropejskimi u których ana
lizowałem w aspekcie morfologiczno-porównawczym takie cechy jak 
użyłkowanie skrzydeł, punktura przedplecza i pokryw, różnicowanie 
żuwaczek i nadustka, krawędzie przednich goleni i męskie aparaty 
kopulacyjne. .V każdej bowiem grupie zwierząt istnieją predyspozycje 
do występowania zmienności w pewnych strukturach, prowadzące w efek
cie do ich rozwoju w określonych kierunkach. Pierwotny przodek - 
archetyp - nie ma żadnej z wyspecjalizowanych cech swych następców, 
a jego dalsza ewolucja obejmuje w jednakowym stopniu wszystkie struk
tury. Należało więc odnaleźć to co pierwotne by oddzielić od tego

Dotąd opisano ok. 400 gatunków słodyszków w tym połowę z Pale- 
arktyki.
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co wyspecjalizowane.
V/ systematyce słodyszków ważną rolę odgrywa budowa przednich 

goleni, które w porównaniu z goleniami nóg II i III pary mają na 
zewnętrznych krawędziach charakterystycznie wykształcone kolce od
dzielające chitynowe zęby. Bliższa analiza porównawcza wykazuje, 
że liczba i kształt zębów związane są z trybem życia, a ściślej z 
procesami żerowania i składania jaj do mniej lub bardziej opornej 
tkanki pąka kwiatowego. Względy natury funkcjonalnej są dominującym 
czynnikiem, który modeluje zewnętrzne krawędzie wszystkich odnóży 
ale w szczególności nóg przednich ponieważ one właśnie jako pierw
sze wchodzą w kontakt z tkanką roślinną, którą rozrywają pracując 
wspólnie z aparatem gębowym przy powiększaniu wygryzanego otworu. 
Ewolucja różnicująca układ wspomnianych zębów i pozostałości kol
ców zdążała w jednym kierunku, a mianowicie uzbrojenia goleni w ma
sywne zęby o szerokich podstawach. Obserwowane rozbieżności w szcze 
gółach budowy u różnych gatunków wydają się przemawiać za występo
waniem kilku linii rozwojowych słodyszków. Do gatunków najpierwot
niejszych pod względem omawianej cechy należą te słodyszki u któ
rych liczba zębów i rozdzielających je kolców jest najwyższa, a 
więc M._atratus /01./, M._flavimanus Steph. i kilka innych. Dla 
przykładu podaję, że u M._atratus /01./ liczba zębów waha się w gra 
nicach od 2J do 28 /średnio 26/. Najmniejsze średnie ilości zębów 
na przednich goleniach spotykałem u Jj._nanus Er. i M._discoideus 
Er. /po 9 zębów na całej krawędzi/, następnie u ^.„flavipes Strm. 
- 10,8. U wszystkich pozostałych gatunków ilości zębów i kolców 
zawierają się między przedstawionymi wartościami skrajnymi. '.Vydaje 
się jednak, że najprymitywniejszy gatunek m._atratus /01./ radzi 
sobie równie dobrze z wygryzaniem pąków i rozrywaniem ich tkanek 
bez krańcowo wyspecjalizowanych goleni w nie mniejszym stopniu niż 
to obserwujemy u wspomnianych już M._nanus Er. czy innych. Nzecz w 
tym, że każdy z nich przechodzi rozwój i żeruje na innym gatunku 
rośliny o różnej zwartości tkanek stawiających nie jednakowy opór. 
Ilości i rozmiary wygryzanych otworów przez poszczególne gatunki 
nie są jednakowe, a to już wystarczyło by z biegiem czasu uwidocz
niły się przedstawione różnice.

Ze względów natury genetycznej można było przypuszczać, że kie 
runek zmian przednich goleni jest w pewnym stopniu skorelowany z 
odpowiednimi tendencjami redukcyjnymi kolców na goleniach środko
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wych i tylnych. Orientacyjne obliczenia potwierdzają takie zależ
ności. Dla przykładu podaję, że M._atratus /01./ ma na przednich 
goleniach średnio 26 kolców, a na pozostałych - po 60, tzn. przesz
ło dwukrotnie więcej. m._hebes Er., M._coracinus Strm. i M._aenęus 
/?./ mają ich odpowiednio po ok. 20 na goleniach przednich i po ok. 
50 - na środkowych i tylnych. Znajdujący się na końcu omawianego 
szeregu U._flayipes Strm - odpowiednio 10 na goleniach przednich i 
po ok. 50 na pozostałych. Liczby te wskazują, że specjalizacja 
przednich goleni postępuje zdecydowanie szybciej aniżeli na pozos
tałych odnóżkach. Równolegle postępowały zmiany w gryzącym aparacie 
gębowym, a zwłaszcza w budowie nadustka i żuwaczek. Elementy te ja
ko pierwsze wchodzą w kontakt z tkaijką roślinną podczas wygryzania 
otworu w pąku kwiatowym, stąd też proces modelowania ich kształtów 
przebiega równolegle do przedstawionych już zmian krawędzi goleni. 
Wyraża się on płytszym lub głębszym wcięciem przedniej krawędzi na
dustka i mniej lub bardziej masywną budową żuwaczek.

Jak wykazały bliższe badania męskich aparatów kopulacyjnych, 
narządy te okazały się dobrymi indykatorami gatunków'dzięki ich 
dużym zróżnicowaniom i wyjątkowo małej zmienności indywidualnej. 
Ponad co pozwoliły one na dokonanie rewizji dawnego systemu R e i t- 
t e r a. Badania morfologicznc-porównawcze wykazały brak podstaw do 
tworzenia podrodzajów, a zwartość kilku grup okazała się problema
tyczna i została zakwestionowana. Późnej Spornraft w opar
ciu o te same narządy zaproponował podział całego rodzaju na 18 rów
norzędnych grup z pominięciem podroćzajów. Wyszedł on z założenia, 
że korzystne jest liberalne wykorzystanie nieformalnej kategorii 
- grupy gatunków, które w miarę postępu badań można różnie ukształ
tować. Ale i ten podział wykazuje luki i wzbudza wątpliwości, czego 
dowodem jest m.in. utworzenie grupy zbiorowej - Sammelgruppe - do 
której zaliczono gatunki nie mieszczące się w którejkolwiek z grup. 
7/ każdym bądź razie wymaga on jeszcze dalszych uzupełnień.

Badania innych cech morfologicznych nie wniosły istotnego wkła
du do poznania rozwoju rodowego słodyszków. Obserwacje użytkowania 
skrzydeł potwierdziły jedynie pierwotność wspominanego już wyżej 
M._atratus /01./, natomiast badania punktury pokryw i przedplecza 
oraz specyficznych narządów zmysłowych o nie wyjaśnionej roli, 
również nie wiele wniosły do omawianego problemu.

Dalszy postęp w badaniach nad rekonstrukcją naturalnego ukła
du systematycznego słodyszków upatruję w analizowaniu kilku innych 



71

cech, przede wszystkim elementów składowych owipozytorów. Już bo
wiem wstępne badania E. 2 a w 1 u k wykazuje, że pokładełka nie by
ły pod tym względem doceniane i wykorzystywane. Nie mniejsze znacze
nie miały by badania morfologiczno-porównawcze larw.

We wstępnej części niniejszego referatu wspomniałem o ścisłych 
powiązaniach między określonymi zespołami gatunków słodyszków i 
roślinami na których przechodzą rozwój. Brak danych odnoszących się 
do większości znanych gatunków, zwłaszcza pozaeuropejskich, unie
możliwia przeprowadzenie pełnej analizy tego zagadnienia. Jar to jed
nak zaznaczyć, że ok. 50% gatunków środkowoeuropejskich przechodzi 
rozwój na kwiatach roślin z rodziny wargowych. W kluczu S p o r n- 
r a f t a stanowią one 6 spośród "18 grup. Dalszych 20% gatunków 
przechodzi rozwój na krzyżowych, a pozostałe rozwijają się na motyl
kowych, szorstkolistnych, posłonkowatych i jeszcze kilku innych. 
Jeśli spojrzeć na schemat drzewa rodowego okrytozalążkowycb w nowym 
ujęciu według Tachtadżjana, zastanawia uderzająca blis
kość wymienionych rodzin roślin skupionych wokół wspólnego pnia wyjś
ciowego. Spośród wielu pni filetycznych, rozchodzących się od pra- 
magnoliowców w rozmaitych kierunkach, jeden z nich koncentruje pra
wie wszystkie rodziny roślin żywicielskich larw słodyszkód. Ponadto 
przeważająca większość tych roślin to wierchołkowe gałęzie wspólne
go pnia, podkreślające ich wyjątkową młodość filogenetyczną na tle 
pozostałych dwuliściennych. Najniżej w omawianym drzewie rodowym - 
w pobliżu magnoliowców - znajduje się rząd Hosales z którymi rozwo
jowo związany jest M._atratus /01./. Wydaje się, że jest to jeszcze 
jeden z argumentów podkreślających pierwotność tego gatunku słodysz- 
ka.

Przedstawiony w dużym skrócie paralelizm rozwojowy słodyszków 
i jednego z wielu pni dwuliściennych jest jednym z najbardziej ude
rzających zjawisk jakie udało się odkryć niezależnie od siebie w 
systematyce dwuliściennych i w systematyce gatunków z rodzaju deli
ge the s Steph.

Entomologia w Polsce i zagranicą

P7 OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ENTOMOLOGICZNE STUDENCKICH KÓŁ NAU
KOWYCH BIOLOGÓW, ZIELONKA K/POZNALIA, 11-15 HI 1977

W IV Ogólnopolskim Sympozjum Entomologicznym Studenckich Kół 
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Naukowych Biologów i Przyrodników udział wzięło ok. 50 osób z ośrod
ków akademickich Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Słupska, Toru
nia i Warszawy oraz 4 osoby z Brna /Czechosło?;acja/. Organizatorem 
Sympozjum było Koło Naukowe Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Opiekunem naukowym zjazdu był doc. dr habil. Jerzy Wiśniewski. Pierw
szy dzień poświęcony był referatom o tematyce faunistycznej. Obrady 
prowadził Jarosław Buszko. Trzy początkowe referaty przedsta
wiały wyniki ogólnopolskiej ekspedycji entomologicznej do Bułgarii, 
zorganizowanej przez Radę Koordynacyjną Studenckich Sekcji Entomo-r 
logicznych. Jarosław B u s z k o przedstawił wyniki swych badań 
nad piórolotkarai /Pterophoridae/ Bułgarii, Lech Borowiec 
nad stonkowatymi /Chrysomelidae/ tego kraju i Bogusław Soszyń
ski nad fauną bujankowatych /Bombyliidae/. Po referatach wywią
zała się dyskusja na temat zoogeografii Półwyspu Bałkańskiego w 
świetle najnowszych badań. Pozostałe referaty dotyczyły fauny kra
jowej. Tadeusz Dworzycki omówił wyniki swoich badań nad 
stonkowatymi /Chrysomelidae/ okolic Poznania. Edward Baraniak 
wygłosił referat "Zygaenidaej_ Geometridae, _Notodont idae Wielkopols
kiego Parku Narodowego". Maciej Kupczyński 'omówił prosto- 
skrzydłe zebrane w okolicy Łodzi. Po referatach dyskutowano nad 
zmianami faunistycznymi omawianych grup owadów w Polsce i ich przy
czynami, a także nad znaczeniem określeń pospolity i liczny.

Sesji przedpołudniowej drugiego dnia obrad przewodniczył Lech 
Borowiec. Udział wziął Prof. dr habil. Alfred Szmidt 
wnosząc szereg cennych uwag w dyskusjach. Marta Filipczak 
przedstawiła referat "Populacja Gryllotalpa ^ryllotalpa L. środko
wej części Słowińskiego Parku Narodowego". Sprowokowało to dyskus
ję na temat badań ilościowych owadów. Krzysztof Min t us omó
wił zjawisko melanizmu u niektórych’przedstawicieli Se 1 i do se minae 
/Geometridae/. ,V dyskusji przede wszystkim zwrócono uwagę na prob
lem melanizmu przemysłowego, jego przyczyn i skutków. Bogusław S o- 
s z y ń s k i przedstawił bzygowate /Syrphidae/ Lodzi na tle fauny 
tych muchówek na Wyżynie Łódzkiej. Po referacie dyskutowano nad za
gadnieniem synantropizacji zwierząt i zaniedbaniami w badaniach nad 
tyra zjawiskiem w odniesieniu do owadów. Podobne zagadnienia sygnali
zował referat Dariusza Tarnawskiego o ilościowych i ja
kościowych badaniach nad sprężykowatymi /Elateridae/ lasów Wrocła
wia. Andrzej Łabędź ki przedstawił wyniki oceny stanu zagro- 
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żenią drzewostanów iglastych Świętokrzyskiego i Wolińskiego Parku 
Narodowego przez szkodniki wtórne. Przedstawiono metodykę tych ba
dań i porównano z dotychczasową nie oddającą prawdziwego obrazu 
stopnia zagrożenia.

Goście z Czechosłowacji zaprezentowali 3 referaty dotyczące 
szkodnika lasów Di^rion £ini L. Vera Drapalova omówiła 
rozmieszczenie kokonów Diprion pini_L. w warstwie powierzchniowej 
pod koroną drzewa i porównanie sposobów ich kontroli. Prantisek 
Petruska przedstawił pasożytnicze spektrum stadiów kokono
wych Dijcrion pini L. na powierzchniach gradacyjnych GL Strażnice. 
Luboś B i e b e r wygłosił referat "Hyloicus_pinastri L. szkodnik 
towarzyszący na terenie występowania Diprion pini L. Dyskutowano 
nad metodyką badań ilościowych szkodników pierwotnych oraz rolą pa
sożytów w zwalczaniu szkodników.

Na koniec Jerzy Ł u g.o w o j omówił kózkowate /Cerambycidae/ 
na drewnie składowym w Bieszczadach i szkody powstałe w wyniku że
rowania ich larw.

Po południu odbyło się posiedzenie Sady Koordynacyjnej Sekcji 
Entomologicznych Studenckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników. 
Obradom przewodniczył Bogusław S.o s zyński. Dyskutowano nad 
problemami wymiany informacji poprzez biuletyn wydawany przez Radę. 
Sekcje przedstawiły plany badań na lato 1977 roku. Powzięto uchwałę 
o organizacji studenckiej wyprawy entomologicznej na Kaukaz oraz wy
mianie studentów na obozy naukowe z JSZ w Brnie. Jako miejsce zjaz
du w roku 1978 wybrano Słupsk /poprzednie zjazdy odbywały się dwu
krotnie w Łodzi i we Wrocławiu/.

Podsumowując zjazd w Poznaniu podkreślono wysoki poziom pre
zentowanych prac naukowych oraz sprawną organizację, za którą po
dziękowano przewodniczącemu zjazdu Tadeuszowi Dworzyck te
rn u. Po posiedzeniu odbyła się uroczysta kolacja. Przedstawiciel 
Bady i goście z Czechosłowacji wymienili pamiątkowe proporczyki i 
albumy z życzeniami dalszej owocnej współpracy. W ostatnim dniu 
zjazdu odbyła się wycieczka po Wielkopolskim Parku Narodowym. Zwie
dzono pałace w Kórniku i Rogalinie oraz muzeum-pracownię artystycz
ną Arkadego Fiedlera.

Wszystkkh zainteresowanych studenckimi badaniami entomologicz
nymi prosimy o przesłanie uwag na adres: 
Bada Koordynacyjna Sekcji Entomologicznych Lech Borowiec
ul. Banacha 12/16j 90-257 ŁÓDŹ
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ZEBRANIE NAUKO® SEKCJI ENTOMOLOGII ROLNICZEJ PIS "INTEGROWANE 
PROGRAMY ROŚLIN ROLNICZYCH I LEŚNYCH", WARSZAWA, 12 V 1977

Zasady integrowanego zwalczania szkodników podawano w szeregu 
publikacjach krajowych i zagranicznych w ostatnim $-o leciu. Jednak 
analiza prac, które opublikowano z tego zakresu wykazała, że zbyt 
mało uzyskano danych w naszych polowych warunkach. Więcej prac do
tyczyło rozważań ogólnych opartych na wynikach uzyskanych za grani
cą. Chcąc tę lukę uzupełnić poproszono członków Sekcji o przedsta
wienie wyników własnych prac wykonanych w ostatnim okresie.

Referat wprowadzający wygłosił Prof. dr Jan de Wilde, 
kierownik Katedry Entomologii Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen 
w Holandii. Jest on przewodniczącym Komisji ds. Badań Naukowych 
przy ministerstwie Rolnictwa w Holandii i członkiem Akademii Nauk 
we Prancji i Szwecji. Zapoznał on uczestników z pracami wykonanymi 
w Holandii nać integrowanym zwalczaniem szkodników. Stwierdził, że 
72 specjalistów pracuje nad tymi zagadnieniami, a ich współpraca 
jest koordynowana. Często spotykają się w celu wymienienia najnow_ 
szych wyników. Badania prowadzi się: 
- nad wprowadzeniem nowych insektycydów syntetycznych o składzie 

chemicznym naturalnych toksycznych związków roślinnych /np. syn
tetyczne pyretroidy itp./, 

- nad działaniem na szkodniki i inne organizmy nowych preparatów 
typu hormonów juwenilnych, 

- wzbogacaniem sadów w faunę pożyteczną poprzez uprawę roślin mio- 
dodajnych, 

- oparcie ochrony sadów o preparaty selektywne, szczególnie dla 
drapieżnych roztoczy, 

- metodą wypuszczania sterylnych samców śmietki cebulanki i zwójki 
Adoxophes orana, 

- wprowadzenie do praktyki biologicznego zwalczania szkodników w 
szklarniach. Obecnie na 700 hą zwalcza się mącznika szklarniowe
go przy pomocy pasożytniczej błonkówki Encarsia_formosa w upra
wach pomidorów i na 150 ha ogórków zwalcza się przędziorka chmie- 
łowca przy pomocy drapieżnego roztocza Phytoseiulus_persimilis, 

- nad możliwościami wykorzystania naturalnej odporności: ziemnia
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ków, sałaty, pszenic, jęczmienia, marchwi, ogórków i pomidorów 
w walce ze szkodnikami»

Dalsze doniesienia wygłosili:

Prof. dr Leszek Ryszkowski - Rola roślinożerców w ag rot* 
ekosystemach i regulacja ich występowania,

Doc. dr Tadeusz Stachyra - Aspekty ekonomiczne w integro
wanej ochronie roślin,

Doc. dr Jacek Dmoch - Integracja metod ochrony rzepaku w 
okresie wiosennym,

Mgr Hanna Legutowska i doc. dr Zbigniew T. D ą b r o w- 
s k i - Integrowane zwalczanie połyśnicy marchwianki,

Dr Piotr Górski - Możliwości wprowadzenia integrowanej ochro
ny wybranych upraw do praktyki ze szczególnym uwzględnieniem 
działek pracowniczych,'

Doc. dr Jacek Dmoch i mgr Anna Łagowska - Znaczenie 
kompensacji na wybranych przykładach szkodników rzepaku,

Dr Zofia Chrobak - Otoczkowanie nasion - metoda zmniejsza
jąca zużycie pestycydów,

Prof. dr Jerzy Burzyński - Próby stosowania zintegrowa
nych zabiegów zmierzających do rozrzedzenia populacji zwójki 
sosnoweczki /Eh2aę,ionia_buoliana Schiff./,.

Doc. dr Edmund Niemczyk, mgr Remigiusz Olszak i 
mgr Maria Miszczak - 'Jspółzależność występowania dra
pieżców i szkodników w sadach jabłoniowych o różnych progra
mach opryskiwać,

Mgr Maria Miszczak - Toksyczność pestycydów dla złotooka 
pospolitego /Gk£yso£a_carnea Steph./,

Mgr Remigiusz Olszak - Perspektywy wykorzystania biedronek 
w integrowanych metodach zwalczania mszyc w sadach,

Mgr Bolesław I w a n e k - Nadzorowane zwalczanie szkodników w 
sadzie jabłoniowym w Łyszkowicach,

Mgr Stanisław Piotrowski - Kontrolowane zwalczanie szkod
ników w sadzie jabłoniowym w Prusach,

Mgr Garbiel Łabanowski - Wpływ stopnia uszkodzenia liści 
na ilość i jakość owoców jabłoni,

Dr Leszek Jesiotr - Szkodliwość przędziorka chmielowca dla 
goździków i róż w szklarniach.
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Materiały z zebrania zostaną opublikowane w Zeszytach Problemowych 
Postępów Nauk Rolniczych.

Zbigniew Dąbrowski

VI SYMPOZJUM KOLEOPTEROLOGICZI® PTE "ZNACZENIE PRZYSTOSOWAŃ FIZJO
LOGICZNYCH I MORFOLOGICZNYCH W FILOGENEZIE CHRZĄSZCZY", WROCŁAW,.

27-28 V 1977

Sympozjum odbyło się przy udziale J2 osób, pod organizacyjną 
opieką doc. dra hab. Andrzeja Warchałowskiego. Część 
referatowa Sympozjum i obrad Sekcji odbywały się w tzw. dużej sali 
wykładowej im. Benedykta Dybowskiego Instytutu Zoologicznego Uniwer
sytetu Wrocławskiego.

Otwarcia Sympozjum dokonał przewodniczący Sekcji, doc.dr hab. 
A. Warchałowski, aw imieniu Zarządu Głównego powitał 
zebranych wiceprezes PTE, doc. dr hab. Czesław Kania. W części 
naukowej Sympozjum wygłoszono referaty:
1. Doc. dr hab. Zbigniew Dąbrowski i Marek K o z ł o w s- 

k i: "Wstępne obserwacje nad wybiórczością pokarmową skoczonosa 
dębowca /Rhynchaenus (juercus L./".

Referat poruszał zagadnienia mechanizmu wybiórczości pokarmo
wej i był poświęcony w pierwszym rzędzie roli naturalnych atraktan- 
tów i repelentów przy wyborze rośliny żywicielskiej przez fitofaga. 
Autorzy przedstawili wyniki interesujących doświadczeń wskazujących 
na ważną rolę repelentów roślinnych. Na przykład, w jednym z takich 
doświadczeń liście dębu - rośliny macierzystej skoczonosa dębowca - 
opryskano honogenizatem z liści klonu i to wystarczyło, by owady nie 
przystąpiły do żerowanie. Opisane doświadczenie ilustruje możliwość 
zastosowania bomogenizatów lub wyciągów roślinnych jako repelentów 
w ochronie roślin użytkowych przed szkodnikami. Referat wzbudził 
dyskusję, w której słuchacze dorzucili kilka uwag uzupełniających 
do poruszonego zagadnienia.

2. Doc. dr hab. Andrzej Warchałowski: "Filogenetyczne 
konsekwencje mutacji na szczeblu genomu u chrząszczy".

Na wstępie autor dał krótki przegląd mutacji na szczeblu alle- 
lu, chromosomu i genomu, przedstawiając istniejące poglądy na ich 
rolę w ewolucji świata organicznego. Następnie bardziej szczegóło-
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wo naświetlił zjawisko mutacji na szczeblu genomu oraz icb 
wencje fenotypowe, inaczej manifestujące się w świecie roślinnym, 
a inaczej w zwierzęcym. Przedstawiając opinie różnych badaczy autor 
opowiedział się za poglądem, że mutacje na szczeblu genomu odgrywa
ją określoną rolę w ewolucji zwierząt. Bo chociaż u poliploidów 
zwierzęcych następuje z reguły przejście do partenogenetycznego 
trybu rozmnażania się, to wobec skutków biogeograficznych takich 
mutacji, a także wobec istnienia zjawiska wtórnej redukcji genomu 
do poziomu diploidalnego, mutacje na szczeblu genomu stanowią nie
wątpliwie jeszcze jeden wariant w procesie adaptacji żywej materii 
do warunków środowiska zewnętrznego. Bliżej zostało to zilustrowa
ne na przykładzie chrząszczy z rodziny Curculionidae, autor posta
wił również hipotezę, że istnienie dwóch ras u Adoxus_obscurus /L./, 
tzn. podgatunku nominatywnego i A._o._ yillosulus /Schrank/ jest 
przejawem anizoploidii u tego gatunku. W dyskusji zebrani wymieni
li własne poglądy w tej materii oraz dorzucili parę dalszych przy
kładów .

3. Mgr Koman Hołyński: vTaksonomia form allopatrycznych".

Referat był poświęcony zagadnieniom rangi kryteriów biogeogra
ficznych przy ustalaniu taksonomii na szczeblu gatunku i podgatunku. 
V7 najczęściej spotykanej sytuacji, gdy jedynymi kryteriami, jakimi 
dysponuje badacz są szczegóły budowy morfologicznej i znajomość 
rozsiedlenia, autor uważa wyznaczanie podgatunku za półśrodek, opo
wiadając się w konkluzji za nadawaniem formom dostatecznie różnią_ 
cym się pod względem morfologicznym i równocześnie allopatrycznym 
rangi gatunku. Referat wzbudził znaczne zainteresowanie; część 
dyskutantów opowiedziała się za ostrożnością w stosowaniu propono
wanej żasady, wskazując że ma ona zbyt radykalny charakter, zwłasz
cza wobec umowności istniejących kryteriów morfologicznych.

4. Doc. dr hab. Franciszek Błażejewski: "Z badań nad fi
logenezą gatunków z rodzaju Meligęthes Steph.".

Ze względu na nieobecność autora, który z przyczyn służbowych 
odwołał swój przyjazd, obszerny referat został odczytany z maszy
nopisu. Biorąc udział w Sympozjum mgr Ewa R a w 1 u k, współpra
cująca przy tym temacie, udzieliła wyjaśnień co do szczegółów, 
którymi zainteresowali się zebrani. <V dyskusji podkreślono wysoki 
metodologiczny walor tej pracy, która pozwala wejrzeć w warsztat 
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badacza, konstruującego zarys rozwoju rodowego grupy z bezładnego 
na pozór materiału, jakim są wyniki morfologicznych badań porów
nawczych i dane autekologiczne.

Po referatach omówiono sprawy organizacyjne, a w pierwszym 
rzędzie termin i miejsce VII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej 
PLE, przewidzianego na rok 1978» Uzgodniono, że VII Sympozjum odbę
dzie się w dniach 2 i 5 czerwca /jako termin alternatywny ustalono 
także dni 20 i 21 maja/ 1978 r., w Górach Świętokrzyskich, zobowią
zując przewodniczącego Sekcji do podjęcia we właściwym czasie de
cyzji co do miejsca i tematyki Sympozjum.

Tegoż dnia wieczorem odbyła się jeszcze wspólna kolacja, w 
miłej, koleżeńskiej atmosferze.

W drugim dniu Sympozjum, przy przepięknej, słonecznej pogo
dzie, uczestnicy odbyli całodzienną wycieczkę naukową w masyw Góry 
Ślęży, zwiedzając rezerwat torfowiskowy "Łąka Sulistrowioka" oraz 
zapoznając się z ciekawymi biotopami tego terenu.

Andrzej. Warchałowski

SriPOZJUM SEr.CJI LEPIDOPTEROLOGICZW PTE "POCHODZENIE I SYSTEM MO
TYLI", CZĘSTOCHOWA 29 V 1977

Otwarcia Sympozjum, powitania uczestników oraz przedstawienia 
programu dokonał mgr A. Skalski. Program Sympozjum został 
przyjęty bez zmian tak, że przystąpiono do jego realizacji.

Prof. dr J. Razowski, omówił nowe kierunki w motylars- 
twie, na tle historii tej nauki, ze specjalnym uwzględnieniem kie
runków ewolucyjnych.

Mgr A. Skalski w swoim referacie podał, że liczba znale
zisk szczątków motyli dotychczas znalezionych wynosi ca 1500 sztuk. 
Znajdowane są one w żywicach kopalnych /najlepiej zachowane/, w tor
fie oraz innych materiałach, ale w tych ostatnich owady są silnie 
zniszczone. Większość znalezisk pochodzi z okresu III-cio rzędu i 
miocenu. Najlepiej zachowane motyle znajdowane się w bursztynach 
bałtyckich i meksykańskich. Z okresu kredowego znaleziono w ostat
nich 5-ciu latach, w różnych częściach świata szczątki owadów re
prezentujących różne rodziny Lepidoptera. Referat był uzupełniony 
przeźroczami, jak również wystawą owadów znalezionych w burszty
nach bałtyckich, a znajdujących się w zbiorach Muzeum. n
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V7 drobnych informacjach poruszono następujące sprawy:
~ Prof. dr J. Hazowski podał informację, że Zarząt Sekcji 

wysłał pisma do Dyrekcji Ojcowskiego PN w sprawie likwidacji 
świateł rtęciowych usytuowanych od Bramy Krakowskiej w głąb doli
ny oraz dokonania prześwietleń zboczy naskalnych celem przywróce
nia pierwotnego stanu. Zwrócono również uwagę na skutki zapyleń w 
wyniku których stwierdzono zanik szeregu gatunków motyli w róż
nych środowiskach Parku.

- p. J. M a r k i e wic z podał, że pracownicy muzeum Często
chowskiego prowadzą terenowe badania nad fauną motyli okolic Częs
tochowy. Zaobserwowano ogólne zmniejszanie się populacji motyli 
a niekiedy i całkowity zanik jak np. u C._palaeno L. w wyniku 
osuszania i wypalania torfowisk oraz przemysłowego zapylenia. 
Przy badaniach odkryto w okolicach Julianki stanowisko D._auri- 
nia Hott. gatunku lojalnego i nielicznie występującego na tere
nie kraju.

- mgr J. B u s z k o podał krótką informację na temat pobytu w 
Wietnamie. Z uwagi na porę suchą motyli oyło bardzo niewiele. 
Poza tym nie było możliwości oddalania się od wycieczki. Omówił 
wyniki badań jakie prowadzi nad rodziną piórolotków pokazując 
równocześnie szereg przeźroczy poszczególnych gatunków.

- P.E. Palik podał informację dotyczącą działalności Europejs
kiego Towarzystwa f.lotylniczego /SOCIETAS EUHOPJSA LEPIDOPTBUOLO- 
GICA/, które zajmować się będzie wyłącznie działalnością naukowo- 
-wydawniczą, Pierwszy Kongres Towarzystwa odbędzie się w kierunku 
1978 r. w Paryżu.
Hównocześnie jako członek Towarzystwa, otrzymał propozycję współ
pracy w zakresie informacji dotyczących lepido pte rologii, które 
byłyby publikowane w boczniku. Sprawa ta jest o tyle dla nas waż
na, że bezpośredni udział w działalności SEL /skrót Towarzystwa/ 
podniósłby i rangę naszego kraju w tej dziedzinie.

W dyskusji nad referatami i doniesieniami, poruszono następujące 
sprawy:

- Czy ustalana systematyka po licznych w ostatnich latach zmianach 
ma już charakter stały? Odpowiedź prof. J. łazowskiego 
jest negatywna z wyjaśnieniem że stały rozwój nauki a taki w świe-

33
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cle ma miejsce, prowadzić będzie do dalszych zmian,
- Odnośnie informacji dotyczących Europejskiego Towarzystwa Lepi- 

dopterologicznego zaproponowano przekazanie obszernej informacji 
na temat jego organizacji i działalności do Biuletynu PTE, oraz 
podkreślono, że wskazanym jest udział we współpracy z SEL.

- Postawiono pytanie "Dlaczego nie wychodzą od szeregu już lat dal
sze Klucze do oznaczania owadów Polski"? Prof. J. Eazowski 
informuje, że po reorganizacji Redakcji której siedziba została 
przeniesiona do Wrocławia w najbliższym czasie Klucze będą wydawa
ne.

W części organizacyjnej podjęto uchwałę, że organizatorem nas
tępnego Sympozjum w 1978 r. będzie Oddział Łódzki PTE. Głównym te
matem będzie "Filogeneza i system ewolucji motyli od chruścików.

Zgodnie z programem odbyła się wycieczka do Julianki.

Edward Palik

Recenzje, informacje wydawnicze

Wd. Eichler /Sed./: Parasitologisch-insektizidkundliches WBrterbuch. 
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1977, 525 str., DDR 29,00 M.

Jest to opracowanie zbiorowe z głównym udziałem prof. Wd. 
Eichler a, przy współpracy doc, M.J. A s s a /ZSRR/, dra H. 
Be i t z a /NRD/, dra V. Bozdecha /CSRS/, dra J. 
J i r y /CSRS/ i dra K. Odeninga /KED/. Celowość współdzia
łania tych autorów jest między innymi omówiona w przedsłowiu.

Celem pierwszego rozdziału jest dokładne wprowadzenie czytel
nika w prawidła pisowni stosowanej w terminologii parazytologicz
nej i w wiedzy o insektycydach. Dokładne przestudiowanie tej części 
daje gwarancję właściwego zrozumienia i użytkowania trzonu pracy, 
zawierającego właściwy słownik. Uwzględniono w nim szereg haseł po
numerowanych od 1 do 5886. Liczba terminów naukowych i fachowych 
jest jednak nieco inna, bowiem niektóre hasła o tych samych numerach 
występują w wariantach oznaczonych małymi literami /a lub b/, a po
za tym wszystkie skróty wraz z rozwinięciami traktowane są w odpo
wiednich miejscach na równi z hasłami. Każde hasło zawiera nazwę 
niemiecką lub czasem łacińską, w miarę możności brzmienie angiels
kie i rosyjskie oraz krótkie wyjaśnienie w języku niemieckim. Ogra
niczono się do omówienia terminów ważnych przede wszystkim dla pa
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razytologii stosowanej, a także w wiedzy o insektycydach i innych 
środkach pasożytobójczych. Końcowe rozdziały książki zawierają spis 
podstawowej literatury /55 tytułów/, skorowidze terminów angiels
kich i rosyjskich, jak również użytych nazw łacińskich dla zwierząt 
i roślin.

Układ i sposób realizacji dzieła są przejrzyste dzięki konsek
wentnie zachowanemu porządkowi alfabetycznemu - również w odniesie
niu do używanych skrótów, objaśnienia trafiają w sedno problemu. 
Przy omawianiu różnych, ale podobnie brzmiących terminów, jak np. 
"Nebel" i "Nebeln", ujawnia się szczególna dbałość o dokładne pre
cyzowanie diagnoz. Z podobną troską odniesiono się do różnych po
jęć o takim samym brzmieniu, np. DDD objaśnione w hasłach 1071 i 
915» W zasadzie bliższe określenie terminów dotyczących środków 
chemicznych /głównie owadobójczych/ uzależniono od ich znajomości 
w światowej lub niemieckiej literaturze. Ze szczególnym pietyzmem 
potraktowane są w słowniku problemy związane z pisownią i nowoczes
ną nomenklaturą.

Niestety trafiają się w omawianym dziele także usterki i nie
dociągnięcia. Brak jest wskazówek w tekstach objaśniających, które 
terminy mają w innych hasłach dalsze wyjaśnienia, a które nie. Zwyk
le przy nazwach błędnych pojawia się sprostowanie /skrót "richt." 
i nazwa prawidłowa/. Niekiedy zamiast niemieckiego "richt." pojawia 
się bez uzasadnionego powodu łacińskie "recte", np. w haśle 2240. 
Gorzej jest gdy nazwy błędne nie mają sprostowania /numery 1961 i 
2870/. Również zastrzeżenia budzą tłumaczenia niektórych terminów 
na j. rosyjski. Np. hasło 9 "Abdasseln" zamiast odpowiednika rosyjs
kiego, który być może nie istnieje, ma charakterystykę brzmiącą: 
“vydavlivanie lićinok Łz kozi", co pokrywa się niemal z niemieckim 
wyjaśnieniem: "Ausdrticken der Larven von Dasselfliegen".

Wymienione usterki nie umniejszają zasadniczej wartości i przy
datności słownika. Dotyczą one szczegółów łatwych do skorygowania 
w następnym wydaniu. Wówczas należałoby także zwrócić uwagę na do- 
kompletowanie brakujących haseł. Np. skoro wymienia się nie tylko 
dotyczące owadów reguły parazytogenetyczne, to nie powinno zabrak
nąć reguły A s s a i reguły Janickiego.

W ogólności omawiany słownik zasługuje na uznanie i z pewnoś
cią okaże się bardzo przydatny dla parazytologów-entomologów.

S" Jadwiga Złotorzycka
o 3
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POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE

W zeszycie 1 tomu 48 /1978/ Polskiego Pisma Entomologicznego 
ukaiżą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna

Buszko,J»,

Haitlinger,R.,

Karczewski,!., Draber-Mońko,A.

Kozłowska ,A.,

NunbergjM., -

Razowski,!., Wo jtusiak, J.,

Razowski,J., Wojtusiak,J.,

Szelęgiewicz,H.,

Szyszko,!.,

0 pozycji systematycznej rodzajów 
w grupie rodzajowej Stenoptilia -
Platyptilia /Lepidoptera^Pterop- 
horidae/
Cztery nowe gatunki z rodzaju Aoan- 
thojihthirius Perkins, 1925 /Acąri- 
nax Myobiidae/ znalezione na nie
toperzach w Polsce
Przyczynek do znajomości biologii 
i morfologii Rhacodinella_a£icata 
/Pandelle, 1896/ /Diptera,_Larvae- 
voridae/
Pasożyty drapieżnych Syrphidae /Dip- 
tera/ zebranych w koló.niacb mszyc 
iia drzewach i krzewach owocowych 
okolic Lublina
Notatki koleopetrologiczne z połud
niowej i północno-wschodniej Polski 
Taksony szczebla rodzinowego Ade- 
loidea /Lepid./
Polskie rodzaje Adelidae /Lepidop- 
tera/
Mszyce /Homoptera,_Aphidodea-/ Pob- 
tozeża Bałtyku
Kilka uwag o charakterystyce bio
metrycznej populacji wybranych gaeu 
tunków biegaczowatych /Carabidae, 
Coleoptera/ w różnych środowiskach.

Entomologia stosowana 

Koślińska,M. - Fauna zwójkówek /Lepidoptera,_Tor- 
tricidae/ na jabłoniach w niektó-
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rycb okolicach Polski. Część III
Koślińska,!!.., - Dynamika wylotu motyli zwójki ko-

róweczki - Enarmonia formosana 
Scop. /Lep.^ Tortricidae/ i prze- 

, ziernika jabłoniowca - Synanthedon
m^opiformis Borkh. /Lep.x Aegeri- 
daę/

Koślińska,j£. ., Golzkowa,E., - Fauna zwójkówek /I^gidogtera, Tor-
tricidae^ na jabłoniach w niektó
rych okolicach Polski. Część V

Koślińska,M.,, Markowski,K., - Fauna zwójkówek /Lepidogtera, Tor-
tricidae^/ na jabłoniach w niektó-
rych okolicach Polski. Część IV

W zeszycie 2 tomu 48 /'1978/ Polskiego Pisma Entomologicznego 
ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna

Frilli,?., - Studia nad gąsienicznikami /Hyme- 
no2tera,_l£bneumonidae/. VI. Typy 
rodzaju Cryptus i inne materiały 
ze zbioru Gravenhorsta, lluzeum 
Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocław
skiego

Kadulski,S., - Phabdopedilon longicornis /Uitzsch/ 
Phthirapterax Iscbnocera_z Cervus 
elaphus L.

Lucińska,A., - Przypadek gynandromorfizmu u Colum- 
bicola_bacillus /Gieb./ Llallopha^a 
Ischnocera/ z Stre£topelia_turtur 
/L./

Petryszak,B.,, Pi 1 i ńslri, S-, - Uwagi o nowych i rzadkich gatun
kach ryjkowców /Coleopterax Cur
culio n id ae/ a Polski

Pazowski,J., - Pewizja rodzaju Capua Stephens

4*1
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Skierska,B., Szadziewska.Iu.,
/Lepidoptera,_Tortr icidae/

- Drugi w Polsce przypadek znalezie
nia gatunku Aedes /Aedes/ rossicus 
D.G.il. /Diptera,_Culicidae/

Ozubik, T. Suski, Z.W., - Wpływ temperatury na rozwój embrio-

Entomologia stosowana

Anasiewicz,A., - Porażenie larw ckowaczy Ceutprthyn,- 
chus_quadridens Panz. i C._napi
Gy 11. /Cureulionidae,_Coleopte,ra/ 
przez pasożyty

Deryło, A., - Sezonowa dynamika występowania 
larw skórnych Hypoderma boyis De 
Geer w czasie zwalczania gzawicy

Garbatezyk,H., - Ocena przydatności metody aspiro- 
metrycznej i czerpakowej do okreś
lania zagęszczenia dominujących 
grup entomofauny na uprawach lucer
ny - Medicągo_sativą L. w Polsce

Niemczyk, E., - Orius minutus /L./ /Heteroptera, 
Anthocpridae/: występowanie w sa
dach jabłoniowych, biologia i wpływ 
różnego pożywienia na przebieg roz
woju

Niemczyk,E., - Pola Orius minutus /L«/ w zwalcza
niu przędziorka owocowca - Pąnony.- 
chus ulmi Koch na młodych drzewkach 
jabłoni

Niemczyk, E., “ pa2łP2^°™a_Y®r2aac.i ^ey-Dur /Hete- 
roptera, Jliridae/ jako drapieżca 
mszyc i przędziorków w sadach jab
łoniowych

Pawlikowski, T., - Związki pokarmowe pszczołowatych 
/Hymenoptera,_Apoj.de a/wy st ępaj ący c h 
w uprawach rzepaku ozimego Brassi
ca napus L. z innymi roślinami zie
lonymi w okolicy Torunia

Sokołowski, H. J,., Badowska-

_Apoj.de
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nalny owocówki jabłkóweczki - Las- 
2ejzres2.a_p012on.eLla L. /len._Torr 
tricidae/

Wyrostkiewicz,E., Błażejewska,A., - Wpływ grzyba Aspergillus Iumisa- 
. tus Presenius na rozwój wołka zbo

żowego - SŁtoghilus_granarius L. 
/Col.x Curculionidae/

Kronika

BYDGOSZCZ

W dniu 25 III 1977 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy- 
borcze Oddziału Bydgoskiego -PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: przewodnicząca - doc. dr habil. Aleksandra Błażejewska, 
z-ca przewodniczącej - prof. dr Melityna Gromadska, sekretarz - mgr 
Ewa Pawlak, skarbnik - mgr Zoiia Jeleńska, członek Zarządu - mgr 
Tadeusz Matysiak oraz Komisję Rewizyjną: doc. dr habil. Edward Ber
beć, mgr Jarosław Buszko, mgr inż. Heliodor Banaszak.

Komunikaty

NOWI CZŁONKOWIE PTE

Na zebraniach Zarządu Głównego - w dniu 20 XII 1976 roku zosta
ły przyjęte w szeregi Towarzystwa następujące osoby:
mgr Anna Dziewiątkowska /Oddział w Białymstoku/, Zbigniew Nartowski 
/Oddział rt Bydgoszczy/, dr Krystyna Janowicz, mgr inż. Krystyna Gaj- 
-Sostalska, mgr inż. Bożena Chuda /Oddział w Szczecinie/, mgr Sławo
mir Lux /Oddział w Warszawie/, Edward Adamczak, Jerzy Budzik /Od
dział we Wrocławiu/.

■ii dniu 4 III 1977 roku przyjęto:
Edwin Boga, Andrzej Drabek, Zbigniew Szymański /Oddział w Bytomiu/, 
mgr Maria Bertman, dr Irena Wiąckowska /Oddział w Kielcach/, tagr 
Jan Woskowicz, mgr Wojciech Omąkowski /Oddział w Łodzi/, Tadeusz 
Pakuła, Anna Wilk, Maria Siekowska, Halina Ambroży, mgr inż. Anna 
Ulizek, Waldemar Janczak, Włodzimierz Zaklewski, mgr Małgorzata 
Pruska, Zdzisław Galanciak, mgr inż. Wojciech Zygadlewicz, Waldemar

2 5'
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Pijus, Stanisław Gadomski, Jadwiga Moskalewicz, Henryka Gołębiowska, 
Janina Kłossowska /Oddział w Skierniewicach/, Małgorzata Sienkie
wicz /Oddział w Szczecinie/, Krzysztof Banaszkiewioz /Oddział w 
Warszawie/,

W dniu 3 VI 1977 roku:
Janusz Otlewski /Oddział w Bydgoszczy/, Kazimierz ifowicki /Oddział 
w Bytomiu/, mgr Krystyna Bochen, mgr Jacek Łętowski, mgr Alicja Ilia
da, mgr Zofia Smardzewska-Gruszczak /Oddział w Lublinie/, Krzysztof 
Micota, Kaciej Marciniak /Oddział w Łodzi/, mgr Maria Kałucka, inż. 
Maria Bolanowska, Alicja Marecka, inż. Adam Chowaniec /Oddział w 
Rzeszowie/, Zofia Klimek, doc. dr habil. Michał Brzeski, mgr Janina 
Sobiło, Maria Wyszkowska /Oddział w Skierniewicach/, mgr inż, Emi
lia Koms, mgr inż. Barbara Malcherek, doc, dr habil. Irena Majchro
wicz /Oddział w Szczecinie/, Mariusz Sadza, Eyszard Palda, prof,dr 
Franco Prilli /Oddział we Wrocławiu/.

W dniu 4 SI 1977 roku:
mgr Lucyna Drozd-ifurek, dr Stanisław Fedyk, Byszard Smerek, mgr Ha
lina Szmer, Jacek Złoty /Oddział w Bytomiu/, inż, Jadwiga Zajdel, 
inż. Krystyna Pierzchała /Oddział w Ezeszowie/, lek.wet. Andrzej 
Korczak-Komorowski /Oddział w Warszawie/, Witold Borusewicz /Od
dział we Wrocławiu/.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zawiada
mia wszystkich członków, iż przedpłatę na prenumeratę PTE w wysokoś
ci 150.- zł. rocznie /wraz z kosztem przesyłki/ należy wpłacać po
cząwszy od 1 stycznia 1978 roku na konto MBP V/0 Wrocław Nr 93057- 
5355-'132 - Biblioteka Polskiego Towarzystwa Entomologieznego,Wroc
ław ul. Cybulskiego JO w terminie do J1 marca każdego roku za rok 
bieżący.
Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Biblioteka PTE 
będzie wysyłać egzemplarze P2E tylko tym członkom, którzy dokona
ją przedpłaty. iZfc
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