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PHZEGI4D ENTOliOFAUNY LITEWSKIEGO 'WYBRZEŻA BAŁTYKU*

Jednym ze specyficznych kompleksów przyrodniczych na tere
nie Litwy jjest strefa przybrzeżna Bałtyku, ze swoistymi piasz
czystymi krajobrazami. Specyficzne są tu zarówno roślinność jak 
i warunki klimatyczne. Na terenie tym dominują następujące gatun
ki roślin: Carex arenaria L., Salix daphnoides Vili., Ammophila 
arenaria Link., Festuca pole sica Zap. i in. Rośliny te z reguły 
utrwalają ruchome piaski, następnie dopiero wykształca się roś
linność drzewiasta, reprezentowana przez sosny oraz przez brzozę 
na wzniesieniach i w olesy w obniżeniach terenu. Szczególnie gęsto 
obsadzony jest lasem sosnowym /Pinus montana Mili., P. silves
tris^./ wąski pas ruchomych wydm - mierzeja Kursziu-Niaria.

Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na specyfikę entomo- 
fauny wybrzeże., w pierwszym rzędzie na owady roślinożerne głów
nie z rzędu Lepidoptera i Coleoptepa ora’- na entonofagi z rzędu 
Hymenopter^ i częściowo Coleoptera /rodzina Carabidaę i in./.

Trzeba zaznaczyć, że znajdujące się na wspomnianym terenie 
termiczne środowiska naturalne pod względem entonofannistycznyn 
zbadane są niedostatecznie, często fragmentarycznie i w związku 
z tym kryją duże możliwości poznawcze.

Na wybrzeżu częściej niż w każdym innym okręgu przyrodni
czym republiki spotyka się przypadkowo gatunki zawleczone przez 
silne wiatry lub wyrzucone na brzeg przez morskie fale. Przykła-

Referat wygłoszony na XXXV Zjezdzie PTE, Gdańsk, 1p.09.1976. 
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dem może tu być Leptinotarsa_decemlineata Say., wiele gatunków z 
rodzaju Haltioa, Coccinella i in. Na mierzei, która stanowi miejs
ce gromadzenia się gatunków migrujących, szczególnie często spoty
ka się przedstawicieli niektórych Odonata i Lepidoptera. V posz
czególne lata dominują Autographa_gamma L., Amathes p-nigrum_LA, 
Catocala sp., Vanessa atalanta L., Pieris_b£assicae L. i in. Z 
chrząszczy dla tego rejonu charakterystyczne są gatunki halofil- 
-ne: Cicindela maritima L., Dyschyrius_obsę_upus Gyll., Be mb id ion 
pallidipennis Illig., Pogonus chalceus llrsh., Cercyon litoralis 
Gyll., Aegealia_arenaria F., Co£cinella_undecimpunctata_L. Na wy
brzeżu Bałtyku spotyka się wiele gatunków śródziemnomorskich i 
euro-pontyjskich, które na terenie republiki znajdywane były poza 
tym tylko na południu i południowym wschodzie. Z chrząszczy do 
takich gatunków należą Epicpmetis_hirta_Poda, Homaloplia_ruri- 
c_ola L., Nalaąera_holqsericea Scop., Polyphylla_fu.ilo L., Axino- 
palpus_gracilis Kry u. i in., z motyli - Euxoa pursoria Hfn., 
Noptua_fimbria L., Ąjaathep xantogrepha Schiff. i in. Dla Polypbp- 
la_fullpL., i Naladera_hplpsericea Scop. litewskie wybrzeże Bał
tyku jest najdalej n° północ wysuniętym terenem ich występowania 
w obszarze ZSHH.

Fauna Tenthredinoidea wybrzeża Bałtyku nie jest zbyt bogata 
/około 50 gatunków/ i reprezentowana przeważnie przez gatunki 
znane i z innych części Litwy. Syjątek stanowią niektóre gatun
ki odnotowane tylko na mierzei Kursziu-Niaria. Najpospolitszym 
mieszkańcem przymorskich wydm jest Heterarthrus_microcephalus 
KI., którego larwy w bardzo dużych ilościach znaleziono w lipcu 
1975 roku w okolicach Kłajpedy.

Fauna Ichneumonidae /ponad 1J0 gatunków/ wybrzeża Bałtyku 
jest obfitsza niż Tenthrpdinoidae. Większość gatunków występuje 
w różnych częściach republiki. Niektóre gatunki, jak Coccygomi- 
mus spurius Grav., Endromppodą melanopyga Grat., Syzeuctus 
irrisorius Bossi, Lampronota_agnata Grav., Gtenichneumon nitens 
Christ, Exochus snborbitalis Schmied., Cubopephalus_nigriyentrip 
Thoms. i in. zarejestrowano tylko na mierzei Kursziu-Niaria. 
Ęndasys rusticus Haberm., Barypnemis_anurus Thoms. i in. są spe
cyficznymi mieszkańcami suchych terenów. Poza wybrzeżem zareje
strowane ich występowanie w południowych rejonach republiki. V 
krzakach wierzby na wydmach nadmorskich w czerwcu i sierpniu 
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obficie występują dorosłe formy Cremestus geminus Grav. Nieraz 
/na przykład w czerwcu 1971 r./ w zalesieniach sosnowych na 
mierzei w dużych ilościach odnotowywano imagines Stenodontus 
margineIlus Grav.

Fauna Ichneumonidae mierzei jest podobna do fauny poszcze
gólnych biocenoz pozostałych rejonów republiki. Wyjątek stanowi 
fauna wydm wraz z przylegającymi do nich terenami. Na mierzei 
najobficiej występują gatunki z podrodziny Diplazontinae /ponad 
50% gatunków znalezionych na terenie republiki/. Tylko dwa z 
najczęściej spotykanych gatunków /Sussaba dorsalis Holmgr. i S. 
festiva F./ nie zostały tu odnotowane.

Z 450 gatunków Braconidae znanych na Litwie ponad 15% spo
tyka się na wybrzeżu Bałtyku. Z tego 54 gatunki /12,6%/ są spe
cyficzne dla mierzei Kursziu Niaria. Wiele gatunków uważanych 
za rzadkie, jest prawdopodobnie ściśle związanych ze specyficz
nymi warunkami mierzei Kursziu-Niaria. Na tej części mierzei, 
która należy do Kaliningradzkiego obwodu Rosyjskiej SFRR zanoto
wano 54 gatunki Braconidae.

Na mierzei zarejestrowano interesujące gatunki Braconidae 
nie spotykane na pozostałym, zbadanym obszarze republiki. Z nich 
należy zwrócić uwagę na następujące: Vipio intermedius Szepl., 
Elachistocentrum_similis_Szepl., Triaspis_striatellus Nees, 
Maęrocentrus_ressinellae L., Orgii us obscurator Nees,^ Phąnero- 
toma_atra Snofl., Microgaster laeyiscuta Thoms., Apanteles la
teralis Hal., Agathis syngenesiae Nees, Opius exiguus Wesm,i in. 
Niektóre z nich rzadko spotykane są na obszarze europejskiej 
części ZSRR lub występują tylko w jej południowych regionach.

Fauna motyli wybrzeża składa się z ponad 1000 gatunków 
spośród 1700 znanych do tej pory z terenu Litwy. Najsłabiej rep
rezentowana jest fauna motyli dziennych /Rhopalocera/. Ze zna
nych 117 gatunków tu odnotowano zaledwie 50. Obficiej prezentują 
się gatunki sówek Noctuidae - 120 gatunków z 544 znanych, mier
nikowców Geometridae - 90 z 276 znanych, zwójek Tortricidae - 
90 z 286, Pyraloideą - 70 z 156. Inne rodziny są reprezentowane 
przez kilka rodzajów i gatunków. Na mierzei Kursziu-Niaria nie 
znaleziono tylko przedstawicieli rodziny Aegeridae i kilku in
nych drobnych rodzin, z których na Litwie znane są tylko 1-2 
gatunki.
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Ogólnie nadmorska fauna motyli przypomina faunę każdej in
nej części republiki, lecz ma ona i swoją specyfikę uwarunkowaną 
klimatem oraz swoistą szatą roślinną. Po pierwsze spotyka się tu 
często gatunki znane z innych obszarów republiki tylko jako pode- 
dyncze osobniki. Należą do nich gatunki: Philes_irrorella Cl., 
Ąmathes xanthograpba Scbiff., Noctua_fimbria L., Eu^oą cursoria 
Hfn., Agriphila deliella Hb., Catoptria fulgidella_Hb., Nemapagon 
fulvimitrellus Sodof. i wiele innych. Po drugie, na mierzei spo
tyka się gatunki nie notowane w innych częściach Litwy. Tylko tu 
znalezione zostały: Gljptoteles leucacrinella L., Homoeosoma 
sinuellum F., Pima_boisduvaliella Gn., Acleris sbaepherdana 
Stph., Eucosma messingiana FR., Baptra_lacteana Car., Dactglotula 
kinkerella Snęli., Thaumetopoea_pinivora Tr., Agrotis ripae Hb., 
Photodes_elymi Tr. i Ptu. minima Hw.

Rozpatrując mierzeję w przekroju pionowym można wyodrębnić 
następujące podstawowe elementy ekologiczne tego środowiska. 
Pierwszą strefę stanowią nagie wydmy z ruchomych piasków usytuo
wane od strony zalewu. Typowym gatunkiem owadów tej strefy na 
Litwie jest Labidura_riparia Pall. Kolor ciała i zdolność wyko
pywania nor w piasku służących do ukrywania się w ciągu dnia, 
świadczy o wąskiej specjalizacji tego gatunku.

Następną strefę tworzą wydmy zarastające. Najtypowszym 
przedstawicielem tej strefy jest sówka Agrotis ripae Hh. Gąsieni
ce jej najczęściej można spotkać zagrzebane w piasku w ciągu 
dnia i przy obgryzaniu wegetatywnych części Gakile_maritima Scop. 
Spotyka się tu również bardzo rzadki gatunek motyli - Dactylotula 
kinkerella Snęli. Jest on biologicznie powiązany z 
Ąmmopbila baltica Link., której przymorski zasięg ogranicza roz
przestrzenianie się tego motyla w głąb lądu.

Strefa wydm zarastających i lasu sosnowego jest miejscem 
zamieszkania kilku gatunków motyli związanych z sosną. Są to 
głównie poważne szkodniki sosny, a najbardziej znaczącym ich 
przedstawicielem jest Thaumetopoea_pinivora Tr.

Najbogatszą faunę motyli odnotowano w strefie lasu miesza
nego, jednak wszystkie spotykane tu gatunki występują i w in
nych częściach republiki, w miejscach o podobnej szacie roślinnej. 
Dominują tu powszechnie znane gatunki miernikowców, sówek, zwó
jek i in.
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Za strefą lasów mieszanych rozpościera się strefa zarośli 
wierzbowych, gdzie wykryto kilkadziesiąt związanych z nimi gatun
ków. Rosnące tu luźnymi kępami rośliny motylkowe /Lathyrus^, z 
którymi biologicznie powiązane są gatunki Homoeosoma_simellum F. 
i Pima_boisduvaliella Gn.

Ogólna specyfika fauny motyli mierzei Kursziu-Niaria uwarun
kowana jest przeważającymi tu suchymi biotopami, do których przys
tosowały się niektóre rzadkie gatunki motyli. Licznie występują 
szkodniki leśne. Co roku Lymantria dispar L. wyrządza dotkliwe 
szkody w brzozowych zagajnikach, szczególnie w okolicy osiedla 
Nida. Od roku 1946 używa się w walce z tym szkodnikiem samolotów, 
lecz wyraźnych pozytywnych rezultatów do tej pory nie uzyskano. 
Z rzadka spotyka się tu i L. monacha L. Najdotkliwsze szkody wy
rządza StilpnotLa_salici.s L. intensywnym żerem na wierzbie i 
osice.

Młode plantacje sosny uszkadzane są przede wszystkim przez 
zwójki Petrova resinella L. i Rh^aępnia buoliana Den. et Schiff., 
jak również przez Exoteleia dodecellata L.

Stanisław Piotrowski

KONTROLOWANE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W SADZIE JABŁONIOWYM 
W SADOWNICZYM ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM W PRUSACH2

2 Referat wygłoszony na zebraniu naukowym sekcji Entomologii 
Rolniczej FTE, Warszawa, 12.05.1977.

Jednym z ważniejszych ogniw integrowanej metody zwalczania 
szkodników, jest wykorzystanie drapieżców i pasożytów do regula
cji liczebności szkodliwych owadów i roztoczy.

W 1975 roku w SZD Prusy w kwaterze 16-letnich jabłoni od
miany Bankroft i Jonathan rosnących na powierzchni około 7 ha, 
założono doświadczenie produkcyjne w celu prześledzenia zmian 
zachodzących w populacji szkodników i entomofagów pod wpływem 
stosowania różnych programów zwalczania szkodliwych roztoczy i 
owadów.

Kwaterę jabłoni podzielono na trzy części z których każda 
stanowi jedną kombinację.

A - standartowa metoda zwalczania szkodników - zabiegi insekty
cydami wykonywane są zgodnie z terminarzem ochrony stosowa-



8_

nym w sadach Zakładu.
B - metoda kontrolowanego zwalczania szkodników - zabiegi insek

tycydami wykonywane są po przeprowadzeniu lustracji i stwier
dzeniu stanu faktycznego zagrożenia. Przyjęto progi zagroże
nia i metody lustracji opracowane w Holandii /Frankenhuyzen, 
Gruys 1971/, po odpowiedniej ich modyfikacji. Szkodniki zwal
czane są ogólnie dostępnymi i najczęściej stosowanymi prepa
ratami.

C - metoda integrowanego zwalczania szkodników - podobnie jak i 
w poprzedniej kombinacji decyzja o wykonaniu zabiegu podejmo
wana jest po przeprowadzeniu lustracji, jednak stosowane są 
preparaty możliwie najmniej toksyczne w stosunku do entomofa- 
gów.

Zabiegi fungicydami są wykonywane w sposób jednolity we 
wszystkich częściach kwatery.

Występowanie szkodników oraz wykonane zabiegi insektycydami

Rok 1975

W pierwszym roku trwania doświadczenia w części ze standar
tową metodą zwalczania szkodników wykonano cztery zabiegi insek
tycydami: Owadofosem 0,15%, Bi 58 0,1%, Galecronem 0,1% i Lebay- 
cidem 0,15%.

W obu pozostałych częściach doświadczenia nie zaistniała 
potrzeba stosowania insektycydów w ciągu całego sezonu wegeta
cyjnego. Jedyną liczniej reprezentowaną grupą szkodników były 
przędziorki /rys. 1/.

Nieliczne występowanie szkodników wyjaśnić można jako efekt 
następczy intensywnej ochrony chemicznej w latach poprzedzają
cych założenie doświadczenia. W tym okresie zabiegi insektycy
dami wykonywano 4- lub nawet 5-krotnie w ciągu roku.

Rok 1976

W drugim roku trwania doświadczenia sytuacja w poszczegól
nych częściach kwatery zaczęła się różnicować.

W części ze standartową metodą wykonane zostały trzy żabie- 
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gl Insektycydami: Owadofosem 0,15%, Galecronem 0,1% i Lebaycidem 
0,15%.

Na drzewach dwóch pozostałych części doświadczenia dość 
Licznie wystąpił piędzik przedzimek /Operophthera_brumata L./, 
ilość jego waha się dd 11 do 26 sztuk gąsienic w 200 rozetkach 
kwiatowo-liściowych /przyjęty próg zagrożenia 5 sztuk gąsienic'/.

W części z kontrolowanym programem do zwalczania tego szkod
nika użyty został Owadofos 0,15%, a w części z integrowanym prog
ramem Dipel 0,3%. Zarówno Owadofos jak i bakteryjny preparat 
Dipel okazały się w pełni skutecznymi.

W części z integrowanym programem zaistniała ponadto koniecz
ność zwalczania mszycy jabłoniowo-babkowej /Dysaphis_plantaginea 
Pass./ oraz przędziorków. W pierwszym przypadku użyty został Firi- 
mor 0,1%, a w drugim Galecrdn 0,1%. Należy podkreślić że mszyca 
jabłoniowo-babkowa nie stanowi zagrożenia tam, gdzie do zwalcza
nia piędzika przedzimka stosowany był Owadofos.

Występowanie owadów drapieżnych i pasożytniczych

W pierwszym roku trwania doświadczenia licznie, szczególnie 
w częściach kwatery z kontrolowanym i integrowanym programem 
zwalczania szkodników, wystąpiły drapieżne pluskwiaki, złotooki 
i mniej licznie biedronki, oraz sporadycznie drapieżne roztocza 
/rys. 1/. Liczebność ich była ściśle skorelowana z liczebnością 
przędziorków.

W części ze standartowym programem owady drapieżne występo
wały nielicznie, przy czym w pierwszej połowie lata w okresie 
stosowania insektycydów nieselektywnych, nie było ich zupełnie.

W drugim roku trwania doświadczenia owady drapieżne wystę
powały mniej licznie niż w pierwszym roku. Spowodowane było to 
w głównej mierze mniej licznym występowaniem przędziorków, które 
stanowią ich podstawowy pokarm.

Prowadzone były ponadto pewne obserwacje nad występowaniem 
i liczebnością pasożytów znamionówki tarniówki /Orgyią antiqua 
L./. Gąsiennice i złoża jaj zimowych zbierane były w pierwszym 
roku trwania doświadczenia. Przeciętnie od 50 do 60% jaj było 
spasożytowanych. Nie stwierdzono istotnych różnic w stopniu spa- 
sożytowania jaj zbieranych z drzew różnych kombinacji. Występo
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wały dwa gatunki pasożytów jaj: Aholcus dalmani Ratz. i Tricho- 
gramma spp., przy czym pierwszy był dominującym.

Stopień spasożytowania gąsienic I pokolenia był wyższy w 
części kwatery, gdzie nie stosowano insektycydów /tab. 1/. naj
liczniej występowały następujące gatunki: Apąntales solitarius 
Ratz.^A. vitripennis Hal., Hyposoter vulgaris Tscheck., H. tri
cine tus Holmgr. i Campoplex rufifemur Thoms. /oznaczył J. G ł o- 
w a c k i/.

Próby zebrania gąsienic U pokolenia w celu określenia stop
nia spasożytowania nie powiodły się z powodu nielicznego ich 
występowania.

Ilość i jakość plonu owoców

Nie stwierdzono większych różnic w wysokości plonu owoców w 
poszczególnych częściach kwatery, szczególnie jeśli weźmie się 
pod uwagę sumy plonów za dwuletni okres trwania doświadczenia 
/tab. 2/. Natomiast stopień uszkodzenia owoców przez zwójki i 
owocówkę jabłkóweczkę /Cąrpocąpsa pomonella L./ w częściach z 
integrowanym i kontrolowanym programem był wyższy niż w kombina
cji ze standartowym programem zwalczania szkodników /tab. 3/• 

Stopień uszkodzenia owoców przez zwójki w pierwszym roku 
był na ogół wyższy niż w drugim roku trwania doświadczenia. Zło
żyć się na to mogły korzystniejsze warunki atmosferyczne dla 
rozwoju zwójek, oraz nie stosowanie insektycydów w obu tych 
częściach doświadczenia.

Godnym podkreślenia jest fakt, że owocówka jabłkóweczka mi
mo że w częściach kwatery z integrowanym i kontrolowanym progra
mem nie była zwalczana w ciągu dwóch lat, nie spowodowała strat 
gospodarczych. Jednak w drugim roku trwania doświadczenia stwier
dzony został przyrost liczby owoców uszkodzonych przez owocówkę. 
Był on szczególnie wysoki na drzewach odmiany Bankroft w części 
kwatery z integrowanym programem /tab. 4/. Nie odnotowano nato
miast istotnego przyrostu liczby owoców uszkodzonych przez zwój
ki w drugim roku trwania doświadczenia /tab. 4/.

Rola owadów drapieżnych

W pierwszym roku trwania doświadczenia w częściach kwatery 
z kontrolowanym i integrowanym programem dość licznie wystąpiły 
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owady drapieżne /rys. 1/. Było to wynikiem nie stosowania insek
tycydów w obu tych częściach, oraz dość licznego występowania 
przedziorków. Liczebność tego szkodnika zaczęła wyraźnie rosnąć 
w sierpniu, osiągając maksimum około 10 września.

W części z kontrolowanym programem na przełomie sierpnia i 
września nastąpiło wyraźne przyhamowanie wzrostu liczebności 
przędziorków, czego nie zaobserwowano w dwóch pozostałych częś
ciach, gdzie ilość tego szkodnika w tym okresie nadal rosła. Było 
to wynikiem działalności drapieżców^ które w tej części kwatery 
wystąpiły najliczniej. Gatunkami które odegrały zasadniczą rolę 
były: dziubałek gajowy /Antbocoris_nemprum_L./ i Orius minutus 
L. Potwierdza to wyniki badań Niemczyka nad dziubał- 
kiem gajowym i ustalonymi progami zagęszczenia tego pluskwiaka 
na drzewach przy których może on oddziaływać na populacje przę
dziorków /Niemczyk 1975/« Zjawiska tego nie zaobserwowa
no w części z integrowanym programem mimo że sytuacja wyjściowa 
była podobna - w obu częściach nie stosowano insektycydów oraz 
liczebność przędziorków była podobna.

Być może, niższa liczebność owadów drapieżnych była spowodo
wana brakiem pożywienia uzupełniającego. Stwierdzone zostały pew
ne różnice między tymi częściami kwatery w liczebności mszyc w 
ciągu lipca. Mogło spowodować to, że drapieżne pluskwiaki słabiej 
zasiedlały tą część kwatery w czasie poprzedzającym okres szyb
kiego narastania populacji przędziorków. Ponadto, w części z kon
trolowanym programem wzrost populacji przędziorków był w początko
wym okresie nieco szybszy niż w części z. integrowanym programem i 
to mogło stworzyć korzystniejsze warunki do szybszego zasiedlenia 
przez drapieżcę.

Ograniczenie liczebnego wzrostu populacji przędziorków w 
części z kontrolowanym programem w okresie poprzedzającym masowe 
składanie jaj zimowych, spowodowało że ta część kwatery w roku 
następnym nie była zagrożona przez przędziorki /tab. 5/- obu 
pozostałych częściach kwatery wiosną następnego roku /II rok 
trwania doświadczenia/ zaistniała konieczność zwalczania chemicz
nego. W drugim roku trwania doświadczenia owady drapieżne wystę
powały nielicznie we wszystkich częściach kwatery i nie miały 
istotnego wpływu na liczebność przędziorków.
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Wnioski

Przyjęta metoda lustracji pozwoliła zredukować liczbę zabie
gów insektycydami w ciągu dwóch lat trwania doświadczenia: w 
części z kontrolowanym programem do jednego, w części z integro
wanym programem do trzech, podczas gdy w części ze standartowym 
programem wykonano ich siedem.

Zmniejszenie liczby zabiegów insektycydami nie wpłynęło w 
istotny sposób na wysokość plonu owoców, spowodowało jednak nie
znaczne obniżenie jego jakości, głównie na skutek uszkodzeń 
przez zwójki i owocówkę.

Ograniczenie liczby zabiegów insektycydami do niezbędnego 
minimum, oraz stosowanie preparatów selektywnych w stosunku do 
entomofagów pozwoliło w sadzie dotychczas intensywnie chronio
nym chemicznie, na szybką odbudowę populacji drapieżców atakują
cych przędziorki. W jednym przypadku /część z kontrolowanym prog
ramem/ były one nawet zdolne do zahamowania liczebności wzrostu 
populacji przędziorków. Innym przykładem możliwości tkwiących w 
środowisku naturalnym może być silna redukcja liczebności znamio- 
nówki tarniówki przez pasożyty.

Literatura

Frankenhuyzen A. van, en Gruys P.?1971, Verantwoorde bestrijding 
van plagen op appel en peer, Plantenziektenkundige 
Dienst Wageningen.

Niemczyk E., 1973, Dziubałek gajowy /Anthocoris_nemorum L.: 
Heter. - Anthocoridae/ - biologia, ekologia i 
efektywność w zwalczaniu niektórych szkodników 
sadu, Prace Instytutu Sadownictwa, seria D, nr I.
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Tabela 1
Stopień spasożytowania gąsiennic /Orgyia_antigua_L.

/I pokolenie 1975 ri/

Tabela 2

| Kombinacja Liczba 
zebranych 

okazów

Liczba 
spasożytowanych 

okazów
% 

spaso żyto wany ch 
okaz6»

A 258 44 17
B 277 72 26

Plon owoców kg/ha

1 Odmiana
1 i

Ko mb. 1975 r. 1976 r. Suma 
za dwa lata

1 Bankroft A 21412 50469 51881
1 11 B -l 754 9 3553-1 52880

n C 19580 35498 5508?
Jonathan A 51402 31335 62737n B 52900 27772 60672

tt C 32254 29670 61904

Tabela 5

Stopień uszkodzenia owoców

I-----------------
I 

Odmiana
1 Kombi

nacja
Owocówka jabłkóweczka Zwójki

-1975 r. 1976 r. 1975 r. 1976 r

Bankroft A 0,04 0,08 1.5 0,5
B 0 0,26 3,2 1,2
C 0,22 0,94 4,5 2,3

Jonathan A 0,05 0,05 1,2 0,4
B 0,15 0,50 3,8 2,1

j • 0 0,46
- -

0,25 
_____________

5,7 2,8
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Tabela 4

Liczba owoców uszkodzonych 
/z plonu owoców z 12 drzew/

—--------------
•

| Odmiana
i i

—
Kombi
nacja

Owocówka jabłkoweczka Zwójki

1975 r. 1976 r. 1975 r. 1976 r

I Bankroft * 2 9 77 47
B 0 !- 54 137 135

tf c 11 118 18? 286

Jonathan A 4 i 8 98 58
n B 21 51 473 226
tt 0 54 ! 44 583 412

Tabela 5

Liczba jaj zimowych przędziorków 
szt/2mb. pędu

Odmiana Bankroft Jonathan

Kombinacja A B 0 A B 0

Liczba jaj 2846 1072 384? 2888 1723 5847
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Gabriel S. Łabanowski, Ewa Golik 
WPŁYW USZKODZENIA LIŚCI NA PLON, WZROST I SIL? 

KWITNIENIA JABŁONI*

Nadzorowana metoda zwalczania szkodników wymaga znajomości 
wartości progu szkodliwości, którą ustala się w oparciu o zwią
zek między zagęszczeniem populacji szkodnika lub stopniem uszko
dzenia organów rośliny a wielkością lub jakością plonu. Związek 
ten przedstawił T a m m e s /1961/ w postaci teoretycznej krzy
wej logistycznej, na której wyznaczył dwa przedziały kompensacji. 
Dolny punkt górnego przedziału nazwał progiem szkodliwości. Poni
żej tego punktu roślina nie ma możliwości kompensacji i następu
je proporcjonalne zmniejszanie się plonu w miarę wzrostu liczeb
ności szkodnika lub zwiększania się stopnia uszkodzenia rośliny.

Praca Bardne. ra i Fletchera /1974/ da- 
je przegląd piśmiennictwa na temat wpływu porażenia roślin przez 
owady na ich wzrost i planowanie. Dotyczy ona jednak tylko rocz
nych upraw polowych. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem 
jednorocznych obserwacji nad wpływem uszkodzenia liści na wiel
kość plonu, wielkość owoców, oraz wzrost i siłę kwitnienia dwóch 
odmian jabłoni.

Metodyka badań.

Obserwacje rozpoczęto w 1976 roku na sześcioletnich jabło
niach odmiany Wealthy w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach 
i odmiany Jonathan w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w 
Dworku. W celu uzyskania zróżnicowanego stopnia uszkodzenia po
wierzchni liściowej, z każdego liścia na drzewie przy pomocy no
życzek odcinano odpowiednią część blaszki liściowej, tj. 1/4, 
1/2, 3/4 jej długości lub cały liść, pozostawiając tylko ogonek 
liściowy. Odpowiadało to zmniejszeniu powierzchni asymilacyjnej 
drzewa w przybliżeniu o 25, 50, 75 lub 100^. Dla porównania po
zostawiono również drzewa bez uszkodzonej powierzchni liścias
tej. Na drzewach odmiany Wealthy niszczono 4-krotnie w odstępach 

y
Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Sekcji Entomologii
Rolniczej PTE, Warszawa, 12.05.1977.
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co 7 dni odpowiednią powierzchnię asymilacyjną przed kwitnieniem, 
w dniach 4-25 maja, a po kwitnieniu w dniach 2-22 czerwca. Nato
miast na drzewach odmiany Jonathan usuwano jednorazowo odpowied
nią część powierzchni liściowej przed kwitnieniem, w dniach 26- 
29 maja, a po kwitnieniu w dniach 5-11 lipca.

Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych z 4 pow
tórzeniami, w których drze'wo stanowiło powtórzenie. Dla każdego 
drzewa zanotowano w jesieni plon /w kg/, średni ciężar owoców 
/w dkg/, średnią długość jednorocznych pędów /w cm/, a wiosną 
następnego roku liczbę kwiatostanów.

Wyniki opracowano statystycznie-przy pomocy analizy warian
cji. Przed analizą dane rzeczywiste przekształcono według funkcji 
y = Vx1 + Vx+1 lub y = Vx+1. Istotność różnic między średnimi oce
niono testem t-Duncana przy poziomie 5% prawdopodobieństwa.

Wyniki badań i dyskusja

I. Wpływ uszkodzenia liści na wielkość plonu.-

Drzewa odmiany Wealthy charakteryzowały się niskim plonem 
/2,2 kg/drzewo/ w porównaniu z drzewami odmiany Jonathan /ok. 
14,5 kg/drzewo/. Na drzewach odmiany Wealthy, na których przed 
kwitnieniem zniszczono 75 lub 100% powierzchni asymilacyjnej 
/tab. 1/, plon był istotnie niższy niż na drzewach bez zniszczo
nej powierzchni liściowej i tych na których zniszczono 25 i 50^. 
Podobnie istotne zmniejszenie plonu stwierdzono na drzewach, na 
których po kwitnieniu zniszczono więcej niż 50% powierzchni asy- 
milacyjnej.

Na drzewach odmiany Jonathan, na których przed kwitnieniem 
niszczono powierzchnię liściową, plon proporcjonalnie malał wraz 
ze wzrostem niszczonej powierzchni. Przy zniszczeniu wszystkich 
liści plon był praktycznie równy zero, a zniszczenie 25% powodo
wało zmniejszenie plonu o połowę. Na drzewach, z których po kwit
nieniu usunięto 50z& lub więcej powierzchni asymilacyjnej, rów
nież uzyskano plon istotnie niższy, niemniej większy niż z drzew, 
na których zniszczono taką samą powierzchnię liściową przed kwit
nieniem.
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II. Wpływ uszkodzenia liści na wielkość owoców.

Znanym zjawiskiem jest kompensacja roślin, w badanym przy
padku na drzewach z mniejszą liczbą zawiązków powinno się stwier
dzić większe owoce i odwrotnie.

W tabeli 2 zamieszczono dane dotyczące średniego ciężaru 
owoców, który przyjęto za miarę wielkości owoców.

Na drzewach obu odmian, im większą powierzchnię liściową 
niszczono przed kwitnieniem, tym uzyskiwano owoce o większym 
ciężarze. Potwierdzono w tym przypadku istnienie zjawiska kompen
sacji. Zjawiska tego nie zaobserwowano na drzewach, na których 
niszczono powierzchnię asymilacyjną po kwitnieniu. Wraz ze wzrofiŁ 
tern niszczonej powierzchni malał średni ciężar owoców, podobnie 
jak wielkość plonu. Istotnie mniejszy średni ciężar owoców stwi^l 
dzono po zniszczeniu 75 i 100% powierzchni liściowej. Oznacza t? 
że utrata po kwitnieniu tego rzędu powierzchni asymilacyjnej nif 
jest kompensowana przez drzewa.

Wydaje się to zrozumiałe, ponieważ w tym okresie ma miejsc^ 
intensywny wzrost pędów, a ponadto duża część asymilatów jest 
zużywana w procesie zakładania pąków kwiatowych.

III. Wpływ uszkodzenia liści na wzrost jednorocznych pędów.

Pomiary pędów przeprowadzono tylko dla odmiany Wealthy 
/tab. 3/. Na drzewach, na których niszczono powierzchnię asymi
lacyjną przed kwitnieniem, stwierdzono w jesieni niezależnie od 
stopnia zniszczenia podobną długość jednorocznych pędów. Na drze 
wach, na których po kwitnieniu zniszczono 75 i 100% powierzchni 
liściowej, stwierdzono istotnie krótsze przyrosty niż na pozosta
łych drzewach.

Podobnie jak w przypadku średniego ciężaru owoców, drzewa 
były w stanie skompensować stratę asymilatów przed kwitnieniem, 
natomiast po kwitnieniu tylko wtedy, jeżeli utraciły nie więcej 
niż 50% powierzchni asymilacyjnej.

IV. Wpływ uszkodzenia liści na siłę kwitnienia drzew.

Na podstawie liczby kwiatostanów oceniono następczy wpływ 
zniszczenia powierzchni liściowej na zdolność produkcyjną drzew. 
Na drzewach obu odmian /tab. 4/, na których niszczono powierzch
nię asymilacyjną przed kwitnieniem, stwierdzono istotnie mniej
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szą liczbę kwiatostanów tylko w przypadku całkowitego zniszcze
nia liści. Na drzewach odmiany Wealthy, na których niszczono po
wierzchnię liściową po kwitnieniu, stwierdzono istotnie mniejszą 
liczbę kwiatostanów po zniszczeniu 75 i 100% powierzchni asymila
cyjnej. Natomiast na drzewach odmiany Jonathan obserwowano istot
nie mniejszą liczbę kwiatostanów w przypadku zniszczenia po kwit
nieniu 25% i więcej powierzchni liściowej. Zniszczenie w tym ok
resie większej powierzchni niż 25% prawie całkowicie hamowało 
tworzenie się pąków kwiatowych na następny rok.

Wynika z tego, że zniszczenie po kwitnieniu powierzchni asy
milacyjnej w większym stopniu redukuje siłę kwitnienia drzew niż 
zniszczenie takiej samej powierzchni przed kwitnieniem.

Podsumowanie

Przytoczone jednoroczne wyniki badań nad wpływem uszkodzenia 
liści na plon, wzrost i siłę kwitnienia jabłoni nie dają podstaw 
do ogólnego wnioskowania. Niemniej pozwalają stwierdzić, że nisz
czenie powierzchni asymilacyjnej wpływa na wielkość plonu, średni 
ciężar owoców, długość pędów oraz siłę kwitnienia drzew. Wielkość 
wpływu jest zależna od stopnia zniszczenia powierzchni liściowej 
i terminu zniszczenia. Wraz ze wzrostem niszczonej powierzchni 
liściowej przed kwitnieniem, u obu odmian, zmniejszał się plon 
a zwiększała wielkość owoców, bez zmian pozostawała natomiast 
długość pędów jednorocznych i siła kwitnienia, z wyjątkiem drzew, 
na których zniszczono wszystkie liście. Natomiast po kwitnieniu 
wraz ze wzrostem niszczonej powierzchni asymilacyjnej, u obu od
mian, zmniejszały się proporcjonalnie wartości wszystkich obser
wowanych cech, tj, wielkość plonu, ciężar owoców, długość pędów 
i liczba Kwiatostanów.

Odmiana Jonathana w większym stopniu reagowała na uszkodze
nia powierzchni liściowej niż odmiana Wealthy. Sugeruje to różny 
stopień tolerancji odmian na zniszczoną powierzchnię asymilacyj- 
ną, wydaje się jednak, że różnice te są wynikiem zróżnicowanej 
siły plonowania. Dalsze obserwacje na ten temat pozwolą wyjaśnić 
te wątpliwości.

Literatura
Tammes, P.M.L., 1961, Studies of yield losses, II. Injury as a 
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Bardner, R., Fletcher K.E., 1974, Insect infestations and their 
effecta on the growth and yield of field crops: 
a review, Buli ent. Res, 64: 141-160.

Tabela 1

Wpływ uszkodzenia liści na wielkość plonu 
/kg/drzewo/

| Procent
। zniszczonej 
i powierzchni

Termin zniszczenia

Przed kwitnieniem Po kwitnieniu
plon klasa07" plon klasaa/" I

o 2,2
Odmiana 

a^b
Wealthy

2,2
25 1,0 a^b 1,5 b1
50 5,0 b 0,5 a3bl
75 0,4 a2 0,04 a2

I 100 0,2 *1 0,0 *1

0 15,9

Odmiana

d .

Jonathan

15,4 c
25 6,4 0 6,4 b1
50 2,5. b2 8,4 bgC
75 1,5 b1 10,0 b,c

i 100 i
! __________ [

0,02 a 1,2 a

8l/ ■, -według testu Duncana. Liczby oznaczone jednakowymi literami 
należą do tej samej klasy i nie różnią się istotnie przy 

■poziomie 5% prawdopodobieństwa. Cyfry przy literach /a^...aj/ 
oznaczają kolejność średnich /wg wielkości/ w ramach tej 
samej klasy.
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Tabela 2

Wpływ uszkodzenia liści na wielkość owoców 

/średni ciężar w dkg/

| Procent
| zniszczonej
i powierzchni
I

Termin zniszczenia

Przed kwitnieniem Po kwitnieniu

ciężar klasa?1/ ciężar klasa31/

11
0 15,5

Odmiana Wealthy

a1 15,5 b1

25 15,9 a2 16,9 b2

50 16,6 a5 14,4 a2b1

75 16,8 a4 12,8 a1
100 18,5 b xb/

Odmiana Jonathan

0 8,8 a 9,4 °2
25 11,9 b1 9,9 °5
50 15,2 b2C 8,7 C1
75 15,4 c 7,2 b

100
I

xb 5,7 a
___________ i

a// według testu Duncana. Liczby oznaczone jednakowymi literami 
należą do tej samej klasy i nie różnią się istotnie przy 
poziomie 5% prawdopodobieństwa. Cyfry przy literach /a^...aj/ 
oznaczają kolejność średnich /wg wielkości/ w ramach tej 
samej klasy.

pojedyncze owoce, zbyt mała próba do analizy
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Tabela 3
Wpływ uszkodzenia liści na wzrost 

jednorocznych pędów 
/długość w cm/

a./

Procent 
zniszc zonej 
powierzchni

i Termin zniszczenia ,
Przed kwitnieniem Po kwitnieniu

długość klasaa/ długość klasa3/

Odmiana Wealthy I i i
o 48,7 % 48,7 c

25 50,0 a5 51,6 b3c I
50 45,7 a3 46,8 b2c |
75 45,1 43,7 bi i

100 43,8 *i 33,3 a I

' objaśnienie jak do tabeli 1

Tabela 4

Wpływ uszkodzenia liści na siłę kwitnienia drzew 
/liczba kwiatostanów/drzewo/

/

I Procent
I zniszczonej 
| powierzchni

i*

Termin zniszczenia

Przed kwitnieniem Po kwitnieniu II
I liczba klasaa,/ liczba klasa3’/ |

I
I Odmiana Wealthy

I 
I I

0 i 365,6 b3 365,6 c
25 j 350,4 b2 298,6 bjc
50 ! 386,9 b4 203,9 b2c

i 75 ; 293,4 b1 117,1 b1
100 I 50,1 a 7,6 a

Odmiana Jonathan I
0 l I 256,0 b3 466,4 1 

c ;
25I ; 129,0 a2b3 88,7 b

I 50 I 250,9 b2 13,5 a3
*2

i 75 235,5 b1 3,2
I 100 I 83,8 a1 0,0

Objaśnienie jak do tabeli 1
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Andrzej Warchałowski

KIERUNKI I PEBSPEKTYWK BADAŃ KOLEOPTEBODOGICŻNYCH W POLSCE*

Chrząszcze - obok motyli i kilku mniej licznych rzędów - na
leżą do najlepiej poznanych grup owadów. Klasyczne dziedziny en
tomologii, jakimi są morfologia opisowa, systematyka, taksonomia 
i faunistyka, wciąż jeszcze wprawdzie nastręczają w. odniesieniu 
do chrząszczy wielu problemów badawczych, zakres ich stale się 
jednak kurczy i wymieniona tradycyjna tematyka badań zaczyna- się 
stopniowo wyczerpywać. Ten stan rzeczy każę oczekiwać, że uwaga 
badaczy coraz częściej będzie się zwracać ku tematom opracowanym 
niedostatecznie, a w odniesieniu do wielu gatunków nigdy jeszcze 
nie podejmowanym, jak morfologia porównawcza stadiów przedimagi- 
nalnych, morfologia narządów wewnętrznych, ontogeneza, genetyka, 
etologia, synesologia itd. Dla podjęcia tej tematyki już nie 
wystarczą metody stosowane w badaniach terenowych, które sprowa
dzają się niemal wyłącznie do odławiania dorosłych chrząszczy 
lub - rzadziej - ich larw w środowisku naturalnym. Już na wstę
pie stanie się konieczne rozwinięcie prac poświęconych samej me
todyce badań, a zwłaszcza opanowanie techniki hodowli tych owa
dów w warunkach kontrolowanych.

Tradycyjne dyscypliny entomologii przesuwają się w ten spo- 
sów stopniowo ze strefy problemowej w strefę utrwalonej już in
formacji podstawowej. Bównocześnie, coraz szersze podejmowanie 
tematyki wykraczającej poza ramy badań tradycyjnych wybitnie 
wzmaga zapotrzebowanie na rzetelne, aktualne w treści i nowoczes
ne w formie katalogi, podręczniki i klucze do oznaczania. Zapo
trzebowanie to niesie ze sobą stały wzrost poziomu wymagań ja
kościowych stawianych zwłaszcza opracowaniom z zakresu morfologii 
systematyki, taksonomii i faunistyki chrząszczy. W tym przeto 
miejscu musimy postawić sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy tym 
podwyższonym wymaganiom odpowiada jakość krajowej produkcji nau
kowej. Po drugie, jakich nowych wymagań jakościowych powinna 
oczekiwać owa produkcja w przyszłości.

Na pierwsze pytanie polska entomologia z zadowoleniem może 
odpowiedzieć twierdząco. Polska Akademia Nauk oraz Polskie Towa-

Heferat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Koleopterologicznej 
PTE, Chęciny, 29-50.05.1978.
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rzystwo Entomologiczne powołały cztery wydawnictwa specjalistycz
ne, których zadaniem jest stworzenie niezbędnej bazy informacyj
nej w omawianym zakresie. Są to "Katalog fauny Polski", "Klucze 
do oznaczania owadów Polski", "Fauna Polski" i "Monografie fauny 
Polski". "Katalog", realizowany planowo według z góry założonej 
kolejności tomów, nie ma w skali światowej wydawnictwa równego 
sobie. Na tym samym poziomie merytorycznym stoją "Klucze", cho
ciaż pewnym mankamentem jest tutaj narzucona przez życie kolej
ność realizacji poszczególnych zeszytów według wyłaniających się 
możliwości opracowania autorskiego, a nie według planu podziału 
systematycznego. Dwa ostatnie z wymienionych wydawnictw, "Fauna 
Polski" i "Monografie fauny Polski" mają szansę odegrania ważnej 
roli w tworzeniu owej bazy informacyjnej dla nowoczesnych badań 
entomologicznych w Polsce. Mogą one i chyba powinny dawać czytel
nikowi kompletną informację co do stanu zaawansowania badań spoza 
nakresu dyscyplin tradycyjnych - niechby tylko w formie przemyś
lanego wyboru najodpowiedniejszych odsyłaczy bibliograficznych.

Na drugie pytanie można odpowiedzieć ogólnie, że niewątpli
wie będzie kładziony coraz większy nacisk na zintegrowanie infor
macji naukowej, tzn. objęcie "wspólnym językiem" wszystkich dys
cyplin podstawowych. Należy więc oczekiwać tendencji do ujednoli
cenia nazewnictwa anatomicznego /dzisiaj częstokroć jedna i ta 
sama część ciała, mimo oczywistej homologii, nosi u różnych rzę
dów owadów różne nazwy, zarówno naukowe, jak i potoczne/, wpro
wadzenie porównywalnych schematów rejonizacji biogeograficznej, 
wprowadzenie określonych stereotypów w konstrukcji opisów mor
fologicznych, diagnoz i kluczy do oznaczania, wypracowania stan
dartowych metod badań itd.

Nowy, na naszych oczach powstający program badań, stawia 
określone wymagania nie tylko w zakresie rozwijania nowych metod 
technicznych i uporządkowania bazy informacyjnej, ale i w zakre
sie wzrostu kadry, który za potrzebami nauki nie nadąża. Toteż 
szczególną uwagę należy zwrócić na podtrzymanie zainteresowań 
szybko powiększającej się grupy miłośników przyrody oraz ukazy
wanie nowych obszarów dla ich działalności, tak zawsze pożytecz
nej, a często nieodzownej w procesie rozwoju i popularyzacji 
nauki. Turaj szczególnie daje się odczuć brak czasopisma, a bo
daj działu poświęconego tematyce interesującej miłośników owa
dów. Nie chodzi tu o "kącik amatora", gdzie zbieracze zamiesz
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czają drobne informacje techniczne i kolekcjonerskie, lecz o 
dział zamieszczający regularnie artykuły popularne i ciekawostki 
entomologiczne, uzupełniające wiedzę czytelnika oraz pobudzające 
jego wyobraźnię i zainteresowania.

Maciej Mroczkowski

STAN ZBADANIA EOZMLESZCZENIA CHRZĄSZCZY /COLEOPTERA/ W POLSCE*

* Heferat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Koleopterologicznej 
PTE, Chęciny, 29-50.05.1978.

Do rozważań posłużyły wiadomości o 122? gatunkach, opracowa
nych w tomach 2-5 części XXIII "Katalogu Fauny Polski". Ta grupa 
gatunków zawiera zarówno rodziny, uważane za dobrze poznane 
/Carabidae., _Pztisęidaę<, jat Ł rodziny poznane bardzo słabo 
/ptiliidae, Pselaphidae/. Obejmuje zarówno gatunki lądowe, jak i 
wodne. Z tych też względów można ją traktować jako reprezentacyj
ną dla całego rzędu chrząszczy. Oczywiście, gdy całość Coleopte- 
ra będzie opracowana w "Katalogu ranny Polski", będą mogły być 
wyliczone dokładne liczby dotyczące wszystkich chrząszczy. Praw
dopodobnie nie będą one jednak znaczniej odbiegały od liczb 
przedstawionych graficznie na załączonej tabeli, a wyliczonych 
dla owych 1227 gatunków.

Tabela przedstawia scopień zbadania poszczególnych rodzin 
Coleoptera w poszczególnych krainach faunistycznych w skali 
10-stopniowej. Wyliczono najpierw, jaki procent gatunków znanych 
z Polski wykazywany był z danej krainy, i na tak uzyskanych licz
bach oparto 1O-stopniową skalę w następujących przedziałach: 
0-5% - znikomy stopień zbadania danej krainy; 6-15?» - zły sto
pień zbadania; 16-21% - bardzo słaby; 26-55% - słaby; 56-45% - 
niewystarczający; 46-55% - wystarczający; 56-65% - dobry; 66-77% 
- bardzo dobry; 78-85% - wyczerpujący; 86-95% - pełny.

Przy porównywaniu stopnia zbadania poszczególnych krain 
trzeba pamiętać o ich specyfice geograficznej: w krainach typowo 
górskich brak będzie gatunków niżowych i na odwrót; w krainach o 
małej powierzchni będzie na ogół mniej gatunków niż w krainach 
dużych. Biorąc to pod uwagę, można przeprowadzić porównanie stop
nia zbadania poszczególnych krain.
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Jak wynika z dolnego rzędu tabeli, najlepiej, bo aż w stop
niu wyczerpującym., zbadany jest Śląsk Dolny. Z owych 1227 gatun
ków krajowych ze Śląska Dolnego znane są 94? gatunki /77%/. Sześć 
dalszych krain zbadanych jest w stopniu dobrym. Są tos Pobrzeże 
Bałtyku /734 gatunki - 60%/, Nizina Wielkopolsko-Kujawska /786- 
64%/, Śląsk Górny /792 - 65%/, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska /750 - 
61%/, Sudety Zachodnie /757 - 60%/ i Beskid Zachodni /754 - 61%/. 
W sposób wystarcząjący poznano chrząszcze Niziny Mazowieckiej 
/669 - 55%/Sudetów Wschodnich /586 - 48%/ 1 Beskidu Wschodniego 
/661 - 54%/.

Najgorzej, bo w stopniu złym, poznano faunę Gór Świętokrzys
kich /155 gatunki czyli 12% gatunków krajowych/. W stopniu bardzo 
słabym znamy Coleoptera Podlasia /192 gatunki - 16%/, Wzgórz 
Trzebnickich /274 - 22%/, Kotliny Nowotarskiej /216 - 18%/, Biesz
czadów /222 - 18%/ i Pienin /279 - 23%/. Słabo poznane sąs Poje
zierze Mazurskie /419 - 34%/, Puszcza Białowieska /324 - 26%/, 
Wyżyna Lubelska /324 - 26%/, Nizina Sandomierska /421 - 34%/ i 
Tatry /337 - 27%/. Wreszcie niewystarczająco znamy chrząszcze 
Pojezierza Pomorskiego /553 - 45%/, Wyżyny Małopolskiej /456 -' 
57%/ i Hoztocza /549 - 45%/.

Dla porównania stopnia zbadania poszczególnych rodzin gpleop- 
tera w faunie Polski obliczono przeciętną liczbę znanych gatun
ków w krainie. Okazało się, że chrząszcze Polski poznane są, 
jako całość, w stopniu niewystarczającym /505 gatunków na jedną 
krainę = 41% wszystkich krajowych gatunków/, przy czym poznanie 
poszczególnych rodzin jest bardzo nierównomierne. Najlepiej, w 
stopniu dobrym, zbadane są Silphidae /60% wszystkich gatunków na 
przeciętną krainę/. W stopniu wystarczającym zbadane są Carabidae 
/48%/, Haliplidae /47%/ i Dytiscidae /46%/. Najgorzej, w stop
niu bardzo słabym, poznane są Ptiliidae /24%/ i Pselaphidae 
/25%/. Pozostałe rodziny zbadane są w stopniu słabym lub niewys
tarczającym.

Tabela wyraźnie wskazuje w jakich kierunkach powinny pójść 
przyszłe badania faunistyczne. Wskazuje zarówno na krainy, w 
których terenowe badania faunistyczne powinny być intensywnie 
prowadzone /Podlasie, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Lubelska, Ni
zina Sandomierska, Kotlina Nowotarska/., jak i na grupy systema
tyczne wymagające szczególnego uintensywnienia,badań /Hydraeni- 
dae, Ptiliidae, Leiodidae, Scydmaenidae, Pselaphidae/. Powinna 
być ona.pomocna tym wszystkim, którźy~planują przeprowadzenie 
jakichkolwiek badań nad chrząszczami Polski.
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Byszard Kazimierz Cykowski 
CHH24SZCZE /COLEOPTEBA/ PASA PBZYMORSKTEGO PODNÓŻA WYDM SŻABYCH 

SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO*

* Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Koleopterologicz- 
nej PTE. Chęciny, 29-30.05.1978.

Słowiński Park Narodowy, który od roku 1977 znajduje się w 
rejestrze światowych rezerwatów biosfery, należy do mało zbada
nych pod względem koleopterologicznym, Dotychczasowe piśmiennic
two tego tematu obejmuje prace Dreyfeldt'a /1933/ i 
autora /1977/.

Metodyka

Badania prowadzono w lipcu w latach 1975, 1976 i 1977. W 
roku 1975 i 1976 badaniami objęto środkową część Parku, w pob
liżu Wydm Czołpińskich. W roku 1977 materiał faunistyczny zebra
no z całego pasa przymorskiego Parku. Odcinek 30 km od zachodniej 
do wschodniej granicy Parku podzielono na 10 części i co 5 km 
wyznaczono stanowisko zbioru.

Na poszczególnych stanowiskach wyznaczono trzy strefy: 
1. Brzeg morza /początek plaży mokrej/, 2. środek plaży, 3. Pod
nóże wydny szarej. Przy zbieraniu materiału korzystano z pomocy 
członków ze Studenckiej Sekcji Entomologicznej Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Słupsku.

Ogółem pobrano 108 prób, w których naliczono 1150 tęgopokry- 
wych. Wyróżniono wśród nich gatunki: dominujące /powyżej 5%/, 
subdominujące /2-5%/, recedenty /poniżej 2% wszystkich osobni
ków/.

Wyniki

Trzyletnie obserwacje zmian ilościowych wykazały, że naj
więcej chrząszczy zbierano w roku 1975, a najmniej w 1977 /rys</. 
W poszczególnych- strefach corocznie najwięcej chrząszczy wystę-
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powało u podnóża wydmy szarej /56,4%/, a najmniej na brzegu morza 
/16,2%/. U podnóża wydmy szarej i w strefie środkowej plaży prze
ważały osobniki żywe /65,5%/, natomiast na brzegu morza liczniej
sze były osobniki martwe.

W roku 1977 na dziesięciu stanowiskach rozmieszczonych 
wzdłuż 50 km wybrzeża Parku najwięcej tęgopokrywych występowało 
w centralnej jego części w okolicach Wydm Człopińskich, na stano
wisku V /rys./e Począwszy od stanowiska V, w kierunku na 
wschód i na zachód ku granicy parku, ilości Coleoptera stopniowo 
malały.

Analiza jakościowa objęła 50 gatunków należących do 10 ro
dzin tworzących następujący szereg dominacji /od 46,1 do 0,8%/: 
Coccinellidae, Chrysomelidap, Curculionidae, Carabidap, Scara- 
baeidae ,Dytiscidae, Elateridae, Te nebrionidae, ^Cantharidae. i 
Hydrophilidap /tab./. .

Do gatunków dominujących należały /od 53,8 do 5%/: Copcinęlla 
septempunctata, Leptinotarsa_decemlineata, Philope.don_plagiatus 
i Galerucella nymphaea.

Do subdominantów zaliczono /od 5 do 2%/: Copcinella_undpcim- 
punctata, Broscus cephalotes, Hy lob ius_ab ie t is, Anatis_ocellata, 
Coco inella_ouinquepunc tata oraz Ilybius obscurus.

Natomiast wśród recedentów /poniżej 2%/ naliczono 20 gatun
ków z których stosunkowo najliczniej występowały: Halyzia puatuor- 
depimpunętata, Cardiophorus_nigerrimus, Aegialia_arenaria, Agabus 
femoralis i Opatrum sabulo sum /tab./.

W oparciu o dotychczasowe dane /Dreyfeldt 1935, 
Cykowski 1977/ i przeprowadzone obserwacje większość wy
mienionych gatunków należy do eurytopowych /ok. 82%/, które mig
rując z biotopów sąsiadujących /leśnych, łąkowych/ znalazły się 
w pasie przymorskim wydm szarych. Można spośród nich wyróżnić: 
zoofagi, fitofagi, koprofagi i pantofagi. Pozostałe gatunki tę
gopokrywych /ok. 12%/ są stenotopami żyjącymi i przechodzącymi 
swój rozwój w biotopach wydmowych. Są to: PhilopedonjplagiatuSj. 
Brospus cephalotes, Cardiophorus_nigerrimus, Aegialia_arenaria, 
Anomala ąenea, Hoplia_pąryulaj_ Opatrum sabulosum i Crypticus 
juisguilius» większości zaliczane są one do fito- i pantofagów.

Najuboższą strefą pod względem nie„tylko ilościowym, ale i 
jakościowym okazał się brzeg morza. W środku plaży zauważalny 
jest wzrost ilościowy i jakościowy, przeważnie gatunków dominu
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jących 1 subdominujących. Natomiast najbogatszą ilościowo i ja
kościowo strefą było podnóże wydmy szarej /tab/.

Omówienie wyników i wnioski

Pobrzeże Bałtyku w Słowińskim Parku Narodowym charakteryzu
je się nie tylko specyficznymi, ale często ekstremalnymi czynni
kami abiotycznymi i biotycznymi. Oiągłe wiatry, nadmierna wilgot
ność, duża amplituda temperatur i nasłonecznienia wytwarzają, 
między innymi, sprzyjające warunki do licznego występowania 
chrząszczy, zwłaszcza w lipcu - najcieplejszym miesiącu roku 
/Wróbel 1976/. Zdaniem n a c zmarka /1978/ w lipcu 
można zebrać na plaży najwięcej tęgopokrywych /około 120 osobni
ków w ciągu godziny/.

Porównując zebrany materiał faunistyczny z gatunkami Coleop- 
tera występującymi na wydmach szarych łebskich /Dreyfeld 
1955/ i czołpińskich /Cykowski 1977/ należy sądzić, że 
chrząszcze eurytopowe i stenotopowe wydm szarych wykazywały ten
dencje do gromadzenia się u podnóża wydmy szarej od strony morza. 
Przeważały tu gatunki eurytopowe, przeważnie migrujące spoza bio
topów wydmowych i należące do fitofagów i zoofagów. Gatunki ste
notopowe stanowiły około 12% chrząszczy reprezentujących fitofa- 
gi, pantofagi i koprofagi, np: Philopedon_plagiatus, Broscus 
cephalotes, Aegialia_arenaria i Opatrum sabulosum.

Środek plaży z różnymi resztkami organicznymi i nieorganicz
nymi wyrzuconymi przez morze zwłaszcza przy pogodzie sztormowej, 
stanowił strefę gromadzenia się przeważnie gatunków dominujących 
i subdominujących.

Na lini brzegowej morza _ na plaży mokrej - znajdowano w 
większości gatunki dominujące.

Największe zagęszczenie tęgopokrywych na stanowiskach środ
kowych, trzydziestokilometrowego pbbrzeża, związane jest z róż
norodnymi i bogatymi fitocenozami lądowymi w tej części Słowiń
skiego Parku Narodowego. Fitocenozy te są miejscem odżywiania 
się rozwoju większości wykazanych chrząszczy /0 y k o w s k i 
1977/.

Zarówno w zachodniej jak i wschodniej części badanego parku 
znajdują się duże akweny wodne /jezioro Gardno na zachodzie i 
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jezioro Łebsko na wschodzie/, które zmniejszając areał fitocenoz 
lądowych Parku wpływają na stopniowe zmniejszanie się zagęszcze
nia Coleoptera w pasie przymorskim u podnóża wydm szarych.
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Bys. Ilości tęgo po kry wy ch /żywych i martwych/ w "1 próbie, w
poszczególnych strefach, na stanowiskach rozmieszczo
nych wzdłuż JO km pobrzeża Barku w roku 1977•
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BTKAZ CHRZĄSZCZY W PASIE OD MORZA DO PODNÓŻA WYDM SZARYCH/19T5-1977/

Rodzina - Gatunek

średnia1 ilość osobników 
na 1 stanowisku w strefach

Razea Dbrzeg 
norza

środek 
piaty

podnóże 
wy<tay

2 i u 2 M Ż nr

Cooolnellldae -
Anatls ooellata — i 1 1 2 1 6 2,6
Coooinella quatuordeola-
pustulata — i 1 — 1 13 i;3
C. qulnquepunetata 1 i 1 1 1 — 5 a?i
C. Bepteaapunotata 2 9 20 4 31 13 79 3472
C. undeolopunotata 1 2 24 1 3 1 10 4 72 ।
Halyzla 14-punotata 1 1 1 1 2 4 IrT i

X Ś ' 15 26 ł 40 15 ioe
1

Chrysoaelldae
1 * -

Galeruoolla nynphaea -> r i 2 2 8 2 13 6,'4 1
Leptlnotarsa deoenllneata 3 8 6 2 10 3 32 13,7 1

X 3 8 8 4 18 S 30.1 |

Curoullonidae -
Ccutorrhynohus ooohlearlae — 2 a 0,8 |
Hylobius ablotis 1 1 1 2 1 6 2,'6
Notaris aorilulus — — * •» 1 — 1 0?4
Phllopedon plaglatus 1 3 4 2 6 2 18 7,8

X 1 4 5 3 11 3 37 11.«
CarabIdae

Amara apricaris — ■ - - - 2 1 3 173 <
Bonbidlon varlun 1 1 — 2 078
DroBous oephalotes — 1 1 i 2 2 7 279
Calathus micropterus — •* 1 1 — 2 0,8
Lorooera pllloornis - - - < 1 3 1£3

ZL - 1 2
. ..

2 8 4 łT '•*  ,l
Soarabaeldae -

Aeglalia arenaria - T 1 2 j 4 177
Anomalo aenea — •> • a 2 0,8
Hoplia parvula - 1 i 1 3 1,3

.X . - - <* 2 6 3 0 3,8 j
Dytyaoldae —

Agabus fenoralifi — 1 1 1 4
Ilybius obsourus — 1 2 i 5 2?

i- - 2 2 3 2 9 3,8

Elateridae
Agrlotes obsourus — — 1 - 1 0,4
A. lineatus — — — 1 1 074Cardiophorus nigerrimis — — — 1 2 1 4 i,'8 1
Elater balteatus - - — - 1 ■

- - - 1 8 i T 3,0

Tenebrlonidae - 1

Crypticus quisqulllus — — - 1 - 1 0,4 1Opatrum sabuloeun - - - 2 2 V 1
• - 3 2 6

1
3-‘ 1

Cantharidae i
Malaohlus a-jneua - - - 2 i 2 1,8

Hydrophllldae
Hydrobius ftiaoipes - - - 1 1 0,8

RAZEM 9 29 43 2‘ 96 36 234 ' 100,0

3,8 ' 12,« 18,4, 9 41 15,4< 100

x - średnia trzyletnia ilość chrząszczy przypadająca na i próbę 
Z - osobniki tywe
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Wojciech Czechowski 

BADANIA KDLBOPEBOLOGICZNE W ŚRODOWISKU ZURBANIZOWANYM 
- PRACE INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE2

2 Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Koleopterologicz- 
nej PTE, Chęciny 29-30.05.1978.

Środowiska miejskie stały się obiektami planowych badań 
przyrodniczych bardzo niedawno. Obecnie coraz częściej skupia się 
na nich uwaga badaczy, zwłaszcza ekologów. Powodem rosnącego 
zainteresowania ekologią miast stała się zmiana zapatrywań urba
nistów i mieszkańców na funkcje miejskich terenów zielonych. Zie
leń miejska, dawniej traktowana jedynie jako element dekoracyj
ny, nabrała roli podstawowego czynnika środowiskotwórczego. Jed
nocześnie uległy zmianie wzorce jej kształtowania. Współczesna 
zieleń miejska to już nie tylko nieliczne parki, skwery i oderwane 
trawniki podwórek. Luźna zabudowa nowoczesnych miast umożliwia 
formowanie rozległych kompleksów zieleni osiedlowej, o powiąza
nych ze sobą przestrzennie poszczególnych partiach. Idea tzw. 
korytarzy ekologicznych staje się coraz powszechniejsza. Zwięk
szenie powierzchni terenów zielonych spowodowało wzrost ekono
micznego znaczenia wolnożyjącej fauny miejskiej /problem fauny 
synantropijnej istniał od zarania urbanizacji/. Pojawiły się 
problemy związane z prawidłowością funkcjonowania biocenoz w wa
runkach silnej antropogenizacji, zagadnienia bioindykacji stanu 
środowiska itp.

Stopień poznania fauny miast - zarówno w Polsce, jak i na 
świecie - jest znikomy. Wśród nielicznych opracowań z tego zakre
su znaczny udział mają pozycje koleopterologiczne, poświęcone 
najlepiej poznanym rodzinom chrząszczy: Carabidae /H i 1 d t 
1907, Makólski 1952/, Curculionidae /S m r e c z y ń s- 
k i 193'1 > 0 m o 1 u c h 1972/, Chryspmelidae /Styp a-M i- 
r e k 1965/, Cerambycidae /Strojny 1972*/.  Większość 
danych zawartych w tych pracach pochodzi jednak z obszarów pery
feryjnych, stosunkowo nieznacznie odbiegających charakterem od 
środowisk niezabudowanych. Typowa, zagospodarowana zieleń miejs
ka jest natomiast środowiskiem specyficznym, całkowicie odmien
nym. W Polsce badania nad fauną terenów zielonych w miastach pro-
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wadzonę są obecnie już przez kilka ośrodków - głównie w Warsza
wie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie. Najszerzej zakrojony program 
realizuje Zakład Zoocenologii Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, 
opracowujący od roku 1974 temat "Wpływ presji osadniczej na faunę, 
na przykładzie aglomeracji warszawskiej". Są to kompleksowe bada
nia zoocenotyczne, obejmujące niemal całość fauny bezkręgowej. 
Spośród chrząszczy opracowywane są następujące rodziny: Carabidae 
/W. Cz.ecbowsk i/, Scarabaeidae /M. K u b i c k a/, Elate- 
ridae i Gerambycidąe /E. Nowakowski/, Coccinellidae 
/W. Czechowska/ oraz Curculionidae /K. 0. h o 1 e w i c- 
k a/. Podczas badań zbierany jest i przechowywany cały materiał 
koleopterologiczny, istnieje zatem możliwość włączenia do opraco
wań dalszych rodzin. W najbliższym czasie planuje się rozszerze
nie zakresu oznaczonych grup chrząszczy o Stąphylinidae, Hydrophi- 
lidae i Gantharidoideą. Pozwoli to na opanowanie wszystkich li
czących się w- nateriale rodzin Goleoptera, z wyjątkiem Chrysome- 
lidae /dotychczas w oparciu o zebrany materiał Chrysomelidae 
powstały jedynie dwie prace magisterskie -Szczypka 1977, 
Wójcik 1977/.

Rozpiętość badań warszawskich jest bardzo szeroka, zarówno 
w aspekcie terenowym, jak i pod względem złożoności analiz. Pod
czas opracowywania poszczególnych grup fauny pod uwagę brane są 
takie wartości, jak skład gatunkowy zespołów lub zgrupowań, struk
tura tych zespołów, udział określonych elementów ekologicznych, 
stabilność, rola ekologiczna i użytkowa, walory biowskażnikowe 
zespołów lub określonych gatunków itp. Wszystkie te elementy roz
patrywane są w zależności od rodzaju środowiska, stopnia ingeren
cji człowieka, wpływu poszczególnych czynników urbanizacji itd. 
Oprócz szczegółowych opracowań poświęconych poszczególnym takso- 
cenom przewiduje się kilka opracowań syntetyzujących. Główny na
cisk położony jest na stan fauny właściwy typowym terenom zagos
podarowanej zieleni miejskiej, a więc parkom o różnym sposobie 
użytkowania i różnej strukturze roślinności, zieleni osiedlowej 
położonej wśród dzielnic o różnym typie zabudowy oraz ciągom 
zieleni przy- i międzyjezdniowej, podlegającej oddziaływaniu ska
żeń komunikacyjnych o różnym natężeniu. Równocześnie prowadzone 
są badania porównawcze w środowiskach podmiejskich oraz w podlega
jących antropogenizacji i zbliżonych do pierwotnych środowiskach



37

pożarniejakich. Poszczególne obiekty badawcze uszeregowane są w 
ciągu przekształceń odpowiedniego typu siedliska. Większość obsza
rów warszawskiej zieleni miejskiej zajmuje siedliska właściwe 
lasom grądowym. Na terenach peryferyjnych znajdują się siedliska 
potencjalne dla grądów, łęgów, borów mieszanych i borów świeżych^ 
Stosownie do tego dobrane są odpowiednie naturalne środowiska 
kontrolne.

Wstępnie, uzyskane wyniki pozwoliły na wyznaczenie w ramach 
całokształtów oddziaływań urbanizacji trzech głównych, różnie 
wpływających na faunę zespołów czynników antropogenicznych. Ok
reślić je można kolejno jako presję ogrodniczą /w głównej mierze 
podlegają jej obiekty parkowe/, presję komunikacji /głównie zie
leń przyjezdniowa/ oraz presję osiedleńczą /zieleń osiedli miesz
kaniowych/. Na tej podstawie wypracowano ogólną koncepcję syntezy 
badań, która zawierać ma omówienie przekształceń fauny w trzech 
wariantach, odpowiadających określonym ciągom przebudowy środo
wiska.

7? obrębie tego schematu i poza jego ramami wybrane stanowis
ka badawcze mogą być łączone w rozmaite układy modelowe. Najczęś
ciej mają one postać transektów, wyznaczonych gradientowymi zmia
nami nasilenia danego czynnika presji lub zmianami rodzaju presji. 
Interesująco zapowiada się analiza stanu fauny ciągu naturalnego 
lub półnaturalnych zadrzewień na skarpie wiślanej, przebiegają
cej z południa na północ środkiem miasta. Stanowiska badawcze po
łożone są w różnych punktach skarpy, przy czym rozpoczynają się 
na peryferiach po obu krańcach i zbiegają w centrum Warszawy. Ta
kie uszeregowanie punktów badawczych pozwala na uzyskanie ciągłe
go obrazu fauny miejskiej i określenie najbardziej ogólnych wpły
wów urbanizacji na zoocenozę. W badaniach na skarpie wiślanej, 
które prowadzone są dodatkowo, poza planem podstawowym, uwzględ
niono jedynie wybrane grupy fauny epigeicznej, m.in. Carabidae, 
ElaterŁdae i Scąrabaeidae.

Poszczególne wątki przedstawionych powyżej badań warszaws
kich, wiążąc się merytorycznie w jedną całość, stanowią zarazem 
części w znacznym stopniu autonomiczne. Na przykład badania nad 
fauną obszarów peryferyjnych prowadzone są na terenie dzielnicy 
Białołęka Dworska. Niebawem ma tam powstać wielkie osiedle miesz
kaniowe, którego projektowanie, budowa i użytkowanie przebiegać 
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ma w warunkach szeroko zakrojonego eksperymentu architektoniczno- 
-urbanizacyjno-ekologicznego. Osiedle to powstać ma nie tylko 
przy zachowaniu wszelkich wymogów ochrony środowiska przyrodni
czego, lecz także w myśl zasady takiego ukształtowania środowis
ka, aby jak najdoskonalej spełniało ono swe funkcje biologiczne 
i społeczne. Dla tego celu mają być m.in. wykorzystane /i już są 
wykorzystywane/ wyniki badań zoocenotycznyob i wypracowane na ich 
podstawie wnioski praktyczne.

Fragmentaryczne wyniki omówionych powyżej badań przedstawio
ne są w kilku kolejnych referatach /Czechowski 1978, 
Cholewicka 1978, Kubicka 1978, Nowakows- 
k i 1978/.
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Anna Kubicka

WYSTĘPOWANIE CHRZĄSZCZY Z GODZINY SCĄBĄBAĘIDAE W ZIELENI MIEJSKIEJ 
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU2

Miasto jako środowisko życia zwierząt odznacza się zespołem 
właściwości, upoważniającym do uznania go za odrębny jakościowo 
biotop, nie mający swego odpowiednika w środowiskach naturalnych. 
Takie jego cechy jak niska wilgotność, wyższa, w porównaniu z 
terenami otaczającymi, temperatura, zanieczyszczenie powietrza 
1 gleby, niestabilność związana z zabiegami pielęgnacyjnymi umoż
liwiają osiedlenie się i przeżycie gatunkom o szerokim zakresie 
tolerancji ekologicznej, bądź odznaczającym się jakimiś specjal
nymi cechami, korzystnymi w tych szczególnych warunkach. Tylko 
niewiele gatunków z rodziny Scarabaeidae odpowiada tym postula
tom. Dlatego też spośród około stu gatunków żyjących na Nizinie 
Mazowieckiej, w Warszawie napotkano tylko 19. Występowanie ich 
zostało stwierdzone podczas badań IZ PAN, jak również przez wie
lu zbieraczy, których zbiory znajdują się obecnie w posiadaniu 

£
Referat wygłoszony na VIx sympozjum Sekcji Koleopterologicz- 
nej PTE, Chęciny, 29-30.05.1978. 



40

tegoż Instytutu /pierwsze okazy pochodzą sprzed I wojny świato
wej, ostatnie z lat pięćdziesiątych/. Na podstawie tych materia
łów widać wyraźnie, że w warunkach miejskich mają przewagę gatun
ki o dużej plastyczności środowiskowej, nie związane ściśle z 
określonym biotopem. Udział procentowy gatunków eurotopowych w 
Warszawie jest wyższy niż na Mazowszu, Gwałtownie natomiast spa
da udział gatunków leśnych i żyjących na skrajach lasów oraz wil- 
gociolubnych /tab. 1/. Gatunki związane z murawami kserotermicz- 
nymi występują w bardzo niewielkim procencie, jako że z całego 
kompleksu warunków charakterystycznych dla takiego biotopu, środo
wisko miejskie zapewnia jedynie silne nagrzanie i przesuszenie 
terenu.

Przy porównywaniu obszaru Mazowsza z Warszawą obserwuje się 
także zmianę proporcji między gatunkami polifagicznymi a wyspecja
lizowanymi pokarmowo. Wśród gatunków żyjących na Mazowszu 25% 
można .zaliczyć do oligo-, bądź monofagów, natomiast w Warszawie 
gatunki o wąskiej bazie pokarmowej stanowią tylko 17%, reszta 
zaś to polifagi. Można więc sądzić, że plastyczność pokarmowa 
jest cechą pożądaną u zwierząt żyjących w niestabilnym środowis
ku miejskim.

Te ogólne tendencje, charakterystyczne dla fauny miejskiej 
z różną siłą przejawiają się na poszczególnych terenach. Zależy 
to od wielkości danego obszaru, bogactwa roślinności na nim wy
stępującej, a zwłaszcza stopnia pokrycia drzewami, oraz od odleg
łości od dużych arterii komunikacyjnych. Można wyróżnić tu trzy 
kategorie: parki, zieleń w osiedlach mieszkaniowych i zieleń przy- 
jezdniową /tab. 2/. Obszarami najmniej różniącymi się od natural
nych biotopów Mazowsza są parki. Stwierdzono tu też najwięcej bo 
15 gatunków Scarabaeidae, w tym również wilgoćŁolubnych i żyją
cych nad brzegami wód, jak Hogliajgraminicpla /Pabr./ i leśnych, 
jak Onthophagus coenobita /Hbst/.

Znacznie gox-sze warunki bytowania stwarzają żukom osiedla. 
Występują tu wyłącznie gatunki wytrzymałe na brak wilgoci, żyją- 
ce na terenach otwartych lub eurotopowe /tab. 2/.

Na terenach zielonych w centrum miasta /zieleń przyjezdnio- 
wa/, mimo, że podlegają one szczególnie silnemu oddziaływaniu 
różnego typu zanieczyszczeń występuje więcej gatunków i o bar
dziej zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych niż w osiedlach. 
Być może ma to związek z większym urozmaiceniem bazy pokarmowej
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/odpadki, różnego rodzaju ekskrementy, często też padlina/, co 
pozwala na zasiedlanie tych terenów przez sapro- i nekrofagi.

Obecność w środowisku odpowiedniego dla Scarabaeidae pokar
mu jest w mieście poważnym problemem. Ponad połowa gatunków żyją- 
cych w Polsce to koprofagi. Brak dużych ssaków roślinożernych na 
terenach miejskich automatycznie wyklucza występowanie większości 
gatunków koprofagicznych /rys. 1/. Spotyka się więc tylko takie z 
nich, które, jak Trichonotulus scrofa /Pabr./, mogą odżywiać się 
ekskrementami różnych zwierząt, nie wykluczając wszystkożernych 
i mięsożernych, jak ludzie i psy. Możliwość przerzucenia się w 
razie potrzeby z jednego rodzaju pokarmu na drugi jest cechą 
bardzo korzystną w tak mało stabilnym środowisku, jak miasto. W 
miarę pogarszania się warunków środowiskowych wyraźny jest wzrost 
udziału w ogólnej liczbie gatunków tych, które mogą odżywiać się 
jednocześnie np. podziemnymi grzybami i rozkładającymi się reszt
kami roślinnymi /Oxypmus silvestris /Scop.//, czy też gatunków 
będących zarazem fitosaprofagami, koprofagami i nekrofagami 
/Onthophagus coenobita /Hbst/, Volinus distinctus /Mttll.//, 
/rys. 1/.

Dla gatunków fitofagicznycb sytuacja pokarmowa w środowisku 
miejskim jest korzystniejsza niż dla saprofagów. Jednak silne 
przesuszenie terenu i skażenie chemiczne gleby utrudnia rozwój 
larw. W związku z tym w mieście występują tylko gatunki roślino
żerne o małych wymaganiach w stosunku do biotopu, jak Amphimallon 
solstitialis /L./, Ph^llopertba_hortięola /L./, czy Serięa_brun- 
nea /L./ lub też, jak Maladera_holosericea /Scop./ - kserotermofŁl- 
ne. Przy masowym występowaniu mogą one stanowić zagrożenie dla 
roślinności.

Warunki środowiska miejskiego stosunkowo najkorzystniejsze 
okazały się dla chrząszczy należących do gatunków Amphimallon 
solstitialis /L./. Są to żuki o szerokim zakresie tolerancji eko
logicznej, których larwy mogą żyć w prawie wszystkich rodzajach 
gleb. Odżywiają się korzeniami traw, dwuliściennych roślin ziel
nych i młodych drzew. Można sądzić, że cechą, która w mieście da- 
je temu gatunkowi przewagę nad innymi jest wytrzymałość larw na 
zasolenie gleby /Medvedev '195'1/• 0 ile larwy innych ga
tunków Scąrąbaeidąe najliczniej występują w parkach i w miarę 
wzrostu zasolenia gleby w osiedlach i na powierzchni przyjezdnio- 
wych ich liczebność spada, to zagęszczenie larw Amghimallon
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solstitialis /!>./ bardzo niskie w parkach /rzędu 1 okaz na metr 
kwadratowy/, dochodzi średnio do 13 osobników na metr kwadrato- o
wy /w roku 1975 ponad 40/m / w osiedlach /rys. 2/. Na terenach 
przy jezdniowych liczebność gliniaków nieco się obniża, ale nadal 
pozostaje na dość wysokim poziomie. Larwy innych gatunków nato
miast nie wytrzymują tak silnego skażenia chlorkiem sodu i prak
tycznie się ich tu nie spotyka.

Literatura

Medvedev, S.I., 1951, Plastinćatousye /Scarabaeidae/. Fauna SSSH,
Moskva-Leningrad, 10, 1: 512 pp.

Tabela 1

Udział procentowy gatunków o różnych 
wymaganiach biotycznychBWarszawie i na Mazowszu

___________________________

Procentowy udział gatunków mogących żyć 
w następujących typach środowisk: __

dowol- 
ne/gat. 
euryto- 
powe/

za
drze
wione

■
lekko 
zacie
nione

otwar
te

suche wil
gotne

Mazowsze •------ .
14 23 14 49 79 21 I

Warszawa
■ — -----------------

19 9
... -■

19
- ■ . -

55 92 8 I
I
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Tabela 2

Udział procentowy gatunków o różnych wymaganiach 
biotycznych w parkach, osiedlach i na skwerach przy

ulicznych miasta

1--------------------------------------
1 
1
1 
J
j

----------------------------------------------------------------------------- 1 1
Procentowy udział gatunków mogących żyć 
w następujących typach środowisk:

1
1 i
1
1 •

dowol
ne /gat. 
euryto- 
powe/

za
drze
wione

-

Lekko 
zacie- 
nione

•-

suche te i 
j ।
I

wil- l 
gotne I

I
| Mazowsze 14 23 14

t
49 i 79 1

21

; Parki 
1

29 14 7 50 i 32 
l

18 I

1 Zieleń
1 osiedlowa 11

40 — -
i

60 ! 100I
" i

I
i1

i Zieleń
j przy-
; uliczna
1

55

:■

11

i i
45 ! 100

I l l

1
1

" i
1
1 
1



1 3
a)

b)

2ys. 1. Udziały procentowe gatunków o różnych wymaganiach pokar
mowych w poszczególnych typach zieleni miejskiej: 1-ko- 
profagi; 2-fitofagi; 3-fitosaprofagi; 4-inne /nekrofagi 
+ grzybożerne/; a-larwy; b—imagines.



2ys. 2. Liczebność larw Scarabąeidae w różnych typach zieleni 
miejskiej: /lata 1974-1976/ : l-Ąmphimąllon solstitialis 
/L./; 2-inne.
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Wojciech Czechowski

WYSTĘPOWANIE CHRZĄSZCZY Z RODZINY CARABIDA3 NA TERENACH PARKOWYCH 
W ZALEŻNOŚCI ÓD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I POŁOŻENIA OBIEKTU2

Spośród trzech głównych, wymienionych w referacie wstępnym, 
kategorii czynników antropogenicznych, jakie oddziałują na faunę 
miejskich terenów zielonych /Czechowski 1978/, najwięk
sze znaczenie - przynajmniej w przypadku chrząszczy biegaczowa- 
tych - wydają się mieć pielęgnacyjne zabiegi ogrodnicze, ze szcze
gólną intensywnością prowadzone w parkach. Składają się na nie 
przede wszystkim czynności związane z kształtowaniem trawników 
na wzór muraw dywanowych. Trawniki w parkach utrzymywane są w 
stanie zbliżonym do monokultury - tworzy je zwykle kilka gatun
ków traw /przewidzianych stosownymi przepisami/, rośliny dwuliś
cienne są skrupulatnie tępione herbicydami jako chwasty. Trawa 
koszona jest bardzo często /średnio co 2 tygodnie/, przeważnie 
mechanicznie, a siano usuwane. Wyjaławiające glebę systematyczne 
usuwanie materii organicznej rekompensowane jest /?/ nawożeniem 
mineralnym. Okresowo stosowane są chemiczne środki ochrony roś
lin przed szkodnikami. Odkrycie znacznych partii powierzchni par
kowych i niska warstwa roślinności zielnej powoduje znaczne prze
suszenie gruntu. Do podstawowych zatem przejawów antropogeniza- 
cji środowiska przyrodniczego w parkach należy jakościowe zubo
żenie roślinności zielnej, wyjałowienie i przesuszenie gleby oraz 
skażenie chemiczne.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zmianom, jakie nastę
pują w obrębie zespołów Carabidae w wyniku przekształcenia pier
wotnego środowiska leśnego w tereny parkowe - różnie położone i 
z różną intensywnością uprawiane. Wykorzystane tu wyniki uzyskano 
podczas badań przeprowadzonych w latach 1976-1977 w okolicach 
Warszawy i w samej Warszawie. Poszczególne obiekty badawcze usze
regowano w ciąg odpowiadający stopniowym przekształceniom środo
wiska grądowego, wyznaczonym przez nasilającą się presję ogrod- 
niczo-urbanizacyjną. Pierwszym ogniwem tego ciągu, będącym jedno
cześnie punktem kontrolnym, był las grądowy /ftuerceto-carpinetum/, 

y
Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Koleopterologicznej 
PTE, Chęciny 29-JO.O5.1978.
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zbliżony charakterem do środowiska pierwotnego. Stanowisko badaw
cze położone było w pobliżu miejscowości Hamernia /woj. skiernie
wickie/. Dalsze obiekty badawcze to dwa parki wiejskie: zapuszczo
ny /nieuprawiany/ park podworski położony wśród pól uprawnych w 
Młochowie /woj. warszawskie/ oraz intensywnie uprawiany, leżący 
w pobliżu kompleksu leśnego park pałacowy w Badziejowicach /woj. 
skierniewickie/. Końcowe ogniwo tego ciągu to typowy wielkomiejs
ki park w Warszawie /przy Gmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radziec
kich/. Park ten z jednej strony przylega do ruchliwej arterii 
komunikacyjnej /A1. Żwirki i Wigury/, z drugiej wsparty jest o 
zespół miejskich ogródków działkowych.

Badania przeprowadzono przy użyciu pułapek Barbera wypełnio
nych glikolem etylenowym i zastawianych na okres 14 dni każdego 
miesiąca sezonu /IV-X/.

Referat ten traktować należy jako doniesienie wstępne. Po
nieważ w przygotowaniu znajduje się szczegółowe opracowanie o 
zbliżonym temacie /Czechowski 1979/ przytoczono tutaj 
jedynie podstawowe wyniki i ogólne ich omówienie.

Jakościowe i ilościowe składy zespołów Carabidae poszczegól
nych obiektów zestawiono w tabelach 1-4. Komentarz do nich niez
będny jest w jednym tylko przypadku. Ogólna liczebność Carabidae 
w nieuprawianym parku w Młochowie jest niższa niż w uprawianym 
parku w Radziejowicach /wbrew oczekiwaniom/ przypuszczalnie w wy
niku wpływu czynników ubocznych. Park w Młochowie jest mianowicie 
terenem żerowania drobiu, którego brak w Radziejowicach.

Analiza uzyskanych danych pozwala na określenie szeregu ten
dencji w procesach przebudowy zespołów Carabidae^ jaka towarzy
szy ogrodniczym i ogrodniczo-urbanizacyjnym zmianom w środowisku.

Stwierdzono, że umiarkowana presja antropogeniczna, powodu
jąca urozmaicenie środowiska /wprowadzenie partii trawnikowych 
i zwiększenie udziału pasów ekotonowych/ przy zachowaniu znacz
nych jeszcze obszarów w stanie mało zmienionym wpływa korzyst
nie na bogactwo gatunkowe zespołu biegaczowatych. Jednak po prze
kroczenia krytycznej wartości nasilenia presji /kiedy znów zmniej
sza się zróżnicowanie środowiska/ liczba gatunków Carabidae szyb
ko maleje.

Zmiany struktury dominacyjnej zespołów Carabidae wyrażają 
się rosnącą dysproporcją między udziałami gatunków dominujących 
i udziałami pozostałych gatunków. Odkształcenia od prawidłowej 
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struktury są tym poważniejsze, im bardziej jednorodna jest presja. 
Wzrastające nasilenie gospodarki parkowej powoduje bardzo 

wyraźne zwiększenie się udziału osobników polnych gatunków Cara^ 
bidae kosztem osobników gatunków leśnych. Towarzyszy temu rów
nież zjawisko zanikania gatunków leśnych. Obydwa procesy zależą 
jednak w poważnej mierze od otoczenia badanego obiektu.

Zabiegi ogrodnicze w różny sposób oddziałują na chrząszcze 
o różnych rozmiarach ciała. Największym zmianom podlega udział 
osobników dużych - zmniejsza się wraz ze wzrostem nasilenia pre
sji - oraz średnich - zwiększa się podczas nasilania się presji. 
Zmiany udziału osobników małych są nieznaczne.

Zmiany udziału form o wiosennym i jesiennym.typie rozwojo
wym nie są dość wyraźne. W środowiskach silnie zantropogenizowa- 
nych zaznacza się jednak pewna preferencja wiosennej formy feno- 
logicznej.

Literatura

Czechowski, W., "1978, Badania koleopterologiczne w środowisku zur
banizowanym - prace Instytutu Zoologii PAN w War
szawie, VII Symp. Sekcji Koleopt. PTE: Kierunki 
i perspektywy badań koleopterologicznych w Pols
ce.

Czechowski, ,7., 1979, Influence of the manner of managing park 
areas and their situation on the formation of a 
community of carabid beetles /Coleoptera, Cara
bidae/, Pragm. Paun. /w druku/



Tabela 1

Skład zespołu Carabidaę lasu grądowego w Hamerni - leczebność 

/n/ i udział procentowy /%/ poszczególnych gatunków

-1

lp< Gatunek Q %

1 Carabus hortensis L. 2,9 22,5
2 Carabus glabratus Payk. 2,3 18,0
3, Carabus arcensis Herbst 1,5 11,5
4 Pterostichus niger /Schall»/ 1,4 11,0
5 Pterostichus oblongopunctatus

/Fabr./ 0,8 6,5
6 Carabus nemoralis O.F. MU11. 0,7 5,5
7 Carabus violaceus L. 0,5 4,0
8 Calathus micropterus /Duft./ 0,5 4,0
9 Synuchus nivalis /Panz./ 0,5 4,0

10 Cychrus caraboides /L./ 0,3 2,5
11 Carabus coriaceus /L./ 0,2 1,5
12 Carabus convexus /Fabr./ 0,2 1,5
13 Pterostichus vulgaris /L./ 0,2 1,5
14 Pterostichus caerulescens /L./ 0,1 1,o
15 Harpalus affinis /Schrank/ 0,1 1,0
16 Harpalus latus /L./ 0,1 1,0
17 Amara aenea /De Geer/ 0,1 1,0
18 Notiophilus aquaticus /L./ 0,1 1,0
19 Agonum assimile /Payk./ 0,1 0,5
20 Calathus erratus /C.H. Sahib./ 0,1 0,5

! 21 Amara communis /Panz./ 0,1 0,5
| 22 Amara familiaris /Duft./ 0,1 0,5
i25
1

Notiophilus germinyi Fauv. 0,1 0,5

Jako wskaźnik liczebności przyjęto średnią dla sezonu liczbę 
osobników schwytanych do 10 pułapek w ciągu 14-dniowego 
odłowu.



50

Tabela 2

Skład gatunkowy zespołu Carabidae nieuprawlanego parku wiejskiego 
w Młochowie - liczebność /n/^ i udział procentowy /%/ poszczegól

nych gatunków

lp Gatunek n 
____________% ____________

1 Nebria brevicollis /Fabr./ 2,2 52,5
2 Harpalus rufipes /De Geer/ 0,8 12,0
5 Pterostichus vulgaris /Tu/ 0,7 10,5
4 Amara similata /Gyll./ 0,6 9,o
5. Agonum assimile /Payk./ 0,4 6,0
6 Calathus fuscipes /Goeze/ 0,2 5,0
7 Synuchus nivalis /Panz./ 0,2 5,o
8 Amara aenea /De Geer/ 0,2 5,0
3 Carabus hortensis L. 0,1 1,5

10 Carabus auronitens Fabr. 0,1 1,5
11 Carabus granulatus L. 0,1 1,5
12 Pterostichus niger /Schall./ 0,1 1,5
15 Pterostichus caerulescens /L./ 0,1 1,5
14 Pterostichus oblonge: unctatus 

/Fabr./ 0,1 1,5
15 Harpalus punctatulus /Duft./ 0,1 1,5
16 Amara familiaris /Duft./ 0,1 1,5
17 Stomis pumicatus /Panz./ 0,1 1,5
18 Loricera caerulescens /L./ 0,1 1,5
19 Agonum dorsale /Pont./ 0,1 1,5
20 Notiophilus biguttatus /Fabr./ 0,1 1,5
21 Harpalus latus /L./ 0,1 0,5
22 Harpalus affinis /Schrank/ 0,1 0,5
25 Pterostichus vernalis /Panz./ 0,1 0,5

Clivina fossor /L./ 0,1 0,5
25 Calathus melanocephalus /L./ 0,1 0,5
26 Notiophilus palustris /Duft./ 0,1 0,5
27 Asaphidion flavipes /L./ 0,1 0,5
28 Bembidion ustulatum /L./ 0,1 0,5
29 Bembidion lampros /Herbst/ 0,1 0,5

Razem j
1 6,8 I
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Tabela 3

Skład gatunkowy zespołu Carabidae uprawianego parku wiejskiego w 
/1

Badziejowicach - liczebność /n/ i udział procentowy /%/ poszcze

gólnych gatunków

lp. Gatunek
—

n %

1 Nebria brevicollis /Fabr./ 6,9 65,0
2 Pterosticbus vulgaris /D./ 1,2 11,5
3 Epaphius secalis /Payk./ 0,6 5,5
4 Pterosticbus niger /Schall./ 0,4 4,0
5 Amara aenea /De Geer/ 0,3 3,0
6 Synuchus nivalis /Panz./ 0,2 2,0
7 Amara familiaris /Duft./ 0,2 2,0
8 Clivina fossor /L./ 0,2 2,0
9 Notiopniius biguttatus /Fabr./ 1 1,0

10 Carabus nemoralis O.F.Mtlll. 0,1 0,5
11 Harpalus rufipes /De Geer/ 0,1 0,5
12 Calathus fuscipes /Goeze/ 0,1 o,5
13 Patrobus atrorufus /Stroem/ 0,1 0,5
14 Pterosticbus vernalis /Panz./ C,1 0,5
15 Calathus melanocephalus /L./ 0,1 0,5
16 Loricera caerulescens /L./ 0,1 0,5
17 Badister lacertosus Sturm 0,1 0,5
18 Trechoblemus micros /Herbst/ 0,1 0,5
19 Bembidion lampros /Herbst/ 0,1 0,5

Bazem 10,6

zł i *
Jako wskaźnik liczebności przyjęto średnią dla sezonu liczbę 
osobników schwytanych do 10 pułapek w ciągu 14-dniowego 
odłowu.



Tabela 4

Skład gatunkowy zespołu Carabldae parku miejskiego w Warszawie 

- liczebność /n/ i udział procentowy /%/ poszczególnych 

gatunków

Ip. Gatunek n *

1 Pterosticbus vulgaris /L./ 1,2 26,0
2 Nebria brevicollis /Fabr./ 0,7 15,5
3 Carabus nemoralis 0.F.MU11. 0,6 13,0
4 Calathus fuscipes /Goeze/ 0,6 13,0
5 Amara aenea /De Geer/ 0,6 13,0
6 Harpalus rufipes /De Geer/ 0,3 6,5
7 Anisodactylus binotatus /Pabr./ 0,2 4,5
8 Harpalus griseus /Panz./ 0,1 2,5
9 Pterostichus niger /Schall./ 0,1 2,0

10 Badister bipustulatus /Fabr./ 0,1 1,0
11 Notiophilus palustris /Duft./ 0,1 1,0
12 Asaphidion flavipes /L./ 0,1 1,0
13 Bembidion properans /Steph./ 0,1 1,0

_ !
Razem

i 4,6
I 1 
1

Jako wskaźnik liczebności przyjęto średnią dla sezonu liczbę 
osobników schwytanych do 10 pułapek w ciągu 14-dniowego 
odłowu.
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Entomologia w Polsce i zagranicą

‘ ; •’ '

SYMPOZJUM NA TEMAT BOLI STAWONOGÓW W EKOSYSTEMACH 
LEŚNYCH, WASZYNGTON, 19-2? VIII 1976

Sympozjum zorganizowano z okazji XV Międzynarodowego Kongre
su Entomogicznego.

Bola stawonogów w ekosystemach leśnych jest dotąd mało zba
dana choć znajomość tej problematyki może być decydująca dla peł
nego wyjaśnienia podstawowych sił kształtujących strukturę i re
gulujących funkcjonowanie ekosystemów leśnych. Istnieją różne 
hipotezy na temat roli różnych stawonogów, lecz niektóre zostały 
dotychczas dokładniej zweryfikowane.

Leśne stawonogi, żywiące się roślinami, wydają się być spe
cjalnie przystosowane do pobierania pokarmu w jednym z trzech 
subsystemów w nadziemnym systemie roślinnym, systemie gleba- 
-ściółka lub w systemie cieku wodnego.

Stawonogi żyjące w tych systemach są zasadniczo saprofagicz- 
ne lecz mogą one również konsumować pewne ilości mikroorganizmów.

W przedstawionych na sympozjum referatach dominuje problema
tyka istotności wpływu stawonogów na ilościowe 1 jakościowe aspek
ty struktury ekosystemu. Na przykład korniki wpływają na rozkład 
klas rozmiarów drzew - sukcesję roślinną; owady liściożerne i 
ssące mogą różnie wpływać na skład gatunkowy podobnie jak na zmia
nę pewnych jakościowych cech roślin i zbiorowisk roślinnych; 
mrówki budują gniazda, które stają się idealnym miejscem koloni
zacji przez niektóre rośliny, stawonogi glebowe zmieniają fizyko
chemiczne własności struktury środowiska ściółki poprzez grupowa
nie szczątków roślinnych i przemianę pewnych substancji w bar
dziej ruchome formy elementarne.

Innym istotnym zagadnieniem jest czułość i reakcja stanowo- 
gów na strukturę ekosystemu - pojętą szeroko - rozpiętość czaso
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przestrzenną i bazę pokarmową. Wydaje się, że organizmy w ewolucji 
wypracowują pewne przystosowanie energetyczne wobec swych natu
ralnych przeciwników w danym środowisku. Przystosowanie to powsta- 
je w odniesieniu do koncentracji i rozmieszczenia energii, subs
tancji odżywczych a także reakcji roślin. Powstałą tak zmienność 
odzwierciedla mozaika środowiskowa.

Chociaż wspomniane wyżej trzy odrębne systemy, w których by
tują stawonogi, różnią się pod wieloma względami, mają jednak po
dobne cechy strukturalne, na które stawonogi-konsumenci są wrażli
we. We wszystkich trzech systemach oczywiste sąs j. niedobór 
azotu i prawdopodobnie innych pierwiastków, jak fosfor i sód; 
2. obfitość niezubożonych pokarmowo, prawie nietrawionych subs
tancji, jak celulozy i ligniny) 5« obecność wtórnych składników 
roślinnych działających allelopatycznie, niszcząco bądź toksycz
nie) 4. obfitość mikroorganizmów ściśle związanych z mikrosiedlis- 
kami stawonogów, ich pożywieniem i organizmami.

W historii życia organizmów strategia zmienia się w zależ
ności od poszczególnych komponentów struktury systemu. Np., gdy 
substrat pokarmowy jest odżywczo ubogi, wielu konsumentów wykorzys
tuje głównie mikroorganizmy jako pożywienie.

Wtórne składniki roślinne zwykle zwalniają tempo wykorzysty
wania tkanek roślinnych przez mikroorganizmy i stawonogi, co po
woduje, że te ostatnie wybierają odpowiedni czas do swego działa
nia albo stosują enzymy lub inne mechanizmy do walki z takimi 
substancjami.

C.D. A m m a n—omówił rolę kornika górskiego /Dendroctonus 
ponderosae/ w ekosystemach sosny górskiej /Pinus contorta/— 
Dendrootonus_ponderosae jest najbardziej agresywnym przedstawicie
lem rodzaju w zachodniej części USA. Gradacje kornika na badanym 
obszarze powtarzają się co 20-40 lat, w zależności od tego jak 
szybko sosny osiągają odpowiedni rozmiar pierśnicy i wytwarzają 
odpowiednio grubą warstwę floemu - główne warunki sprzyjające 
wzrostowi populacji kornika, charakteryzującego się generacją 
jednoroczną.

Autor przedstawia jego behaviour. Zasiedlenie drzew nastę
puje od czerwca do października, w zależności od wysokości n.p.m., 
szerokości geograficznej i warunków pogodowych. Dla skutecznej 
inwazji niezbędny jest grupowy atak szkodnika, bowiem wydzielane 
przez sosnę substancje żywiczne impregnują chodniki i przy nie
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wielkiej ich ilości drzewo skutecznie się broni.
Najważniejsze czynniki, które regulują populacje kornika, to 

struktura drzewostanów sosnowych, grubość floemu, wilgotność 
drzewa w czasie rozwoju owada i układ warunków meteorologicznych.

Kornik atakuje i niszczy proporcjonalnie więcej drzew mają
cych większą pierśnicę niż drzew cienkich.

Grzyby powodujące siniznę drewna mają przypuszczalnie dla 
kornika dwojakie znaczenie - przyspieszają wysychanie drzew je- 
sienią po ataku owada, a wiosną opóźniają wysychanie. Głównym 
czynnikiem wywierającym wpływ na dynamikę populacji kornika jest 
klimat. U drzew o jednakowej grubości kory na różnych wzniesie
niach ilość larw jest odwrotnie proporcjonalna do wzniesienia 
n.p.m. Badania wskazują,że siedliska gdzie sosny szybciej osią
gają odpowiednią dla życia korników grubość łyka, ulegają też 
szybciej zasiedleniu przez szkodniki.

J.T. Callahan - Zużywanie bazy pokarmowej przez de- 
foliujące kolonialne Lepidoptera. - W lasach południowo-wschod
niej Aneryki badano kolonie larwalne prządki wschodniej /Mala^ 
cosoma_americanum/ i dwóch ras oprzędnicy jesiennej /Hyphantria 
cunea/. Średnia roczna gęstość kolonii jest zwykle niska i wyno
si od 8,2 do kolonii na hektar. Wymienione gatunki szkodni
ków są wysoce selektywne co do potencjalnych gatunków żywiciels- 
kich.

Hedukcja naturalna tych populacji szkodników przebiega sku
tecznie lecz gdyby nastąpiły w niej zakłócenia choćby tylko przez 
jeden rok, gromadnie żyjące Lepidoptera mogłyby z łatwością do
prowadzić do powstania gołożerów w swych rodzinnych ekosyste
mach leśnych.

D. Inouye - Struktura gatunkowa zespołów trzmieli w 
Ameryce Północnej i Europie - Zależność między biologią repro
dukcji u roślin a organizmami zapylającymi jest rezultatem pro
cesu ewolucji mutualistycznej - ogólnie zwanym koewolucją.

Niektóre rośliny są całkowicie zależne od owadów zapylają
cych i podobnie owady, takie jak trzmiele, wymagają obecności 
określonych kwiatów w pewnym etapie swego rozwoju. Udało się 
wykazać, źe w zbiorowiskach ustala się równoważna ilość roślin 
i gatunków zapylających.

Znając podobieństwa i różnice zgrupowań trzmieli z Ameryki 
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Północnej i Europy można wnioskować o istnieniu podobieństw i 
różnic w zbiorowiskach roślinnych na obu kontynentach.

B. Heinrich - Energetyka zapylania. Podejście eko- 
systemowe - Autor wskazuje na pewne pośrednie zależności pomię
dzy roślinami a organizmami zapylającymi zaznaczające się na 
poziomie ekosystemu. Autor rozważa możliwości istnienia współ
zależności energetycznych w biologii zapylania, mających znacze
nie na poziomie ekosystemu.

D.A. Crossie y, Jr. - Hola ziemnych stawonogów sapro- 
fagicznych w glebach leśnych - Tradycyjnie sprowadza się rolę 
stawonogów glebowych do regulacji rozkładu materii organicznej. 
Tymczasem niezbędne jest także zwrócenie uwagi na inną rolę sta
wonogów glebowych. Np., liczni drapieżcy wśród fauny glebowej 
atakują owady roślinożerne, które część swego życia spędzają w 
glebie.

Bezpośrednią rolę stawonogów w ekosystemie określano przy 
pomocy opisu zależności pokarmowych. W pracach dawniejszych, ro
la saprofagicznej konsumpcji ściółki przez stawonogi glebowe 
oceniana była na 20-50% suchej substancji docierającej do dna 
lasu.

Stosowane obecnie bardziej precyzyjne techniki badawcze i 
modele analityczne oraz inne dane wskazują, że asymilacja zarów
no substancji odżywczych jak i energii przez stawonogi glebowe 
jest niższa.

Bezpośredni wpływ stawonogów na stan materii organicznej 
jest istotny, lecz dane są jak dotąd niewystarczające dla 
dokładnego oszacowania.

Za pośrednie wpływy populacji stawonogów glebowych uważa 
się przekształcanie ściółki w odchody, fragmentację ściółki, 
mieszanie ściółki i gleby, regulowanie mikroflory i inne. Dyna
mika interakcji mikroflory i fauny glebowej stanowi prawdopodob
nie istotę pośredniego oddziaływania stawonogów glebowych na 
proces rozkładu materii.

D.P. W e b b - Regulacja rozkładu ściółki lasu liścias
tego przez odchody stawonogów glebowych - Bezkręgowce glebowe 
mogą konsumować 20-100% rocznego dopływu ściółki i produkują 
przy tym ogromne ilości odchodów, które składem chemicznym nie 
różnią się istotnie od ściółki, mają natomiast większą powierz
chnię czynną dla substancji ługowanych i ataku mikroorganizmów.
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Sprzężenia zwrotne między mikroflorą i fauną glebową oddziaływa
ją na powolną humifikację ściółki w miarę jak gleba, ściółka, 
odchody i mikroflora są wchłaniane i wydalane. Pobierane są przy 
tym tylko niewielkie ilości energii, a minerały są ługowane lub 
uruchamiane przez mikroflorę. Powstają substancje huminowe. Taki 
humus składa się głównie ze zdezintegrowanych grudek odchodów.

Rozdrabnianie konglomeratów glebowych zwiększają dostępność 
powierzchni cząstek na działanie innych czynników w procesie roz
kładu materii organicznej.

K. Cromack Jr., Pi S o 1 1 i n s, R.L. T o d d, D.A. 
Crossley Jr., W.M. Fender, R. Fogel i A.W. 
T o d d - Interakcje pomiędzy mikroorganizmami glebowymi i sta
wonogami: grzyby jako główne źródła wapnia i sodu - Biodegrada
cja składników ściółki i glebowej materii organicznej jest pro
cesem skomplikowanym, biorą w nim udział zarówno mikroorganizmy, 
głównie grzyby, jak i zwierzęta glebowe.

Próbowano wykazać, że ziemne grzyby mogą być ważnym źródłem 
wapnia i sodu dla saprofagicznych stawonogów i innych zwierząt 
glebowych.

W procesie rozkładu np. szczawianu wapnia i innych soli 
kwasów organicznych bierze udział flora przewodu pokarmowego 
zwierząt detrytożernych. Tak więc stawonogi saprofagiczne, któ
re nie gromadzą wapnia w odróżnieniu od innych przedstawicieli 
fauny glebowej, sprzyjają dostarczaniu tego elementu w ekosys
temach. W procesach krążenia pierwiastków istotną rolę odgrywa
ją grzyby zarówno mikoryzowe jak i niemikoryzowe.

J.C.M. Jonkman - Mrowiska jako czynnik przyspiesza
jący sukcesję na pastwiskach w Paragwaju - Niektóre obszary pas
twiskowe na południowoamerykańskim Gran Chaco przekształcają 
się szybko w tereny leśne. Na sukcesję leśną wpływają przyśpie
szająco mrowiska mrówki tnącej liście - Alta_vollenweideri. 
Duże obszary mrowisk /do 75 metrów kwadratowych/ po wyginięciu 
kolonii opanowane są przez gatunki drzewiaste.

D.L. D i n d a 1 i L.J. Metz - Struktura zbioro
wisk Collembola poddanych działaniu pożarów - Cóllembola nale
żą do najpospolitszych owadów żyjących w glebach leśnych. Sta
nowią one ważny wycinek mezofauny glebowej i przyczyniają się 
istotnie do rozkładu materii organicznej na mniejsze fragmenty. 
Zwiększony w ten sposób obszar powierzchni cząstek glebowych 
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staje się podatniejszy na atak grzybów i bakterii. Ponadto Col- 
lembola rozpowszechniają zarodniki grzybów i bakterii.

flyniki badań wpływu kontrolowanych pożarów wykazują, że 
zróżnicowanie gatunkowe skupisk Collembola zwiększało się po 
pożarze. Reakcję na pożar wykazują nie tylko pojedyncze gatunki, 
lecz również całe ich zespoły.

V7 zależności od częstotliwości pożarów zmienia się zróżni
cowanie zespołów i ich zasięg oraz inne zależności międzygatunko- 
we. Przypuszcza się, że pożary mogą powodować zmiany w egzysten
cji pojedynczych gatunków i zespołów Collembola modyfikując w 
ten sposób całość struktury zbiorowiska.

B.,7. Cornaby - Organizmy saprofityczne i problemy 
praktycznego podziału dostępnych zasobów - Organozmy saprofitycz
ne mogą stanowić ważny czynnik w badaniach stanu zagrożenia zaso
bów naturalnych, określeniu wartości środowiska, przyspieszeniu 
regeneracji nieużytków gospodarczych i dezaktywizacji materiałów 
patogennych oraz rozkładu związków nie podlegających biodegra
dacji.

Materiały omawianego sympozjum znajdują się w książce: 
«7.J. M a t s o n - The Role of Arthropods in Forest Escosystems 
Springer-Verlag, Mew York-Heidelberg-Berlin, 1977.

Jadwiga Sienkiewicz

KONFERENCJE ROBOCZE "BADANIA NAD ZWÓJKĄ,CHORISTONEURĄ 
FAUIHEERANA /CLEM./ /LEP., TORTRICIDAE/ W OBONO

MAINE /USA/

W latach siedemdziesiątych na północno-wschodnim terytorium 
Ameryki Płn. masowo wystąpił i szybko rozprzestrzenił się groź
ny szkodnik lasów - zwójka jodłowa - Eastern Spruce Budworm, 
Cho_ris to neura fumife_raną /Ciem./. Obecnie 60 milionów na lasów 
iglastych jest silnie zaatakowanych przez tego szkodnika na te
renie Kanady i USA. 'S prowincjach Quebec, Łlaine i New Brunswick 
przeprowadzono w 1976 r. zabiegi chemiczne na powierzchni ponad 
8 milionów ha w celu ochrony drzewostanu przed całkowitym znisz
czeniem. Masowe zastosowanie insektycydów spowodowało skażenie 
środowiska naturalnego.
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W Kanadzie i USA podjęto wspólne badania mające na celu poz
nanie biologii Gh. fumiferana, ocenę nowych i bardziej selektyw
nych insektycydów oraz poznanie i wdrożenie do praktyki skutecz
nych metod walki biologicznej a tym szkodnikiem. Badania te zos
tały zaplanowane na 6 lat.

Ocenę stanu bieżącego badań, określeniem priorytetowych za
dań, wymianą informacji oraz koordynacją współpracy naukowej Ka
nady i USA nad zwójką jodłową zajmują się corocznie konferencje 
robocze organizowane przez Służbę Leśną Stanu Maine i USA oraz 
przez Uniwersytet Stanowy. Oprócz naukowców w obradach zwykle 
uczestniczą przedstawiciele firm przemysłowych oraz właściciele 
lasów.

Pierwsza konferencja odbyła się.wOrcno /Maine/ w dniach 19- 
20 stycznia 1977 w następujących grupach roboczych: wykrywa
nie i prognozowanie szkodnika, zwalczanie, gospodarka leśna, od
działywanie zabiegów chemicznych na środowisko, ekonomiczne prob
lemy zwalczania.

Przez grupę rpboczą zajmującą się zagadnieniem zwalczania 
tego szkodnika zostały omówione następujące tematy badawcze: la
boratoryjne i terenowe testy z nowymi, bardziej selektywnymi, tań
szymi i skuteczniejszymi insektycydami, wpływ insektycydów na me
tabolizm zwójki,. izolacja, identyfikacja, synteza i zastosowanie 
feromonów płciowych Choristoneura spp., Malacosoma spp. i Orygia 
spp. do walki ze zwójką, efektywność pasożytów Brachymeria spp., 
Tricbogramma_minutum, Ąpanteles fumiferanae, naturalne epizoocje 
zwójki powodowane przez grzyby patogeniczne z rodzaju Entomoghtho- 
ra i Conidiobolus, oddziaływanie czynników środowiskowych na roz
wój choroby powodowanej przez Entomophthora spp., Entomophthora 
sphaeros^erma Eres, jako mikrobialny insektycyd /produkcja kilo
gramowych ilości zarodników przetrwalnikowych i przeprowadzenie 
z nimi testów terenowych/, masowa produkcja zarodników przetrwal
nikowych EntomoEhthora egressa, kombinacje patogen plus insekty
cyd chemiczny i ich efektywność, możliwości zwalczania Ch. fumi- 
fęrena za pomocą preparatów zawierających Baęillus_thuringęnsis 
Beri, z dodatkiem chity noży, efekt wirusów na populacje zwójkówki 
i innych szkodników, produkcja wirusów w ilościach pozwalających 
na przeprowadzenie testów na dużą skalę oraz ustalenie techno
logii ich masowej produkcji, krótko- i długoterminowe oddziaływa



60

nie mikrosporidiów na populację zwójki.
Charakterystyczną cechą obecnych badań w USA i Kanadzie jest 

to, że znaczna ich część dotyczy możliwości rozwoju nowych insek
tycydów wysoko selektywnych, wśród których dużą rolę odgrywają 
"insektycydy mikrobiologiczne".

Druga część konferencji obejmowała ustalenie w grupach roboy 
czych zaleceń i priorytetowych potrzeb badawczych. Gru£a robocza 
zajmująca się problematyką zwalczania Gh. fumiferane uznała prio
rytetowe znaczenie następujących kierunków badań; technologia 
insektycydów, terenowe testy z insektycydami chemicznymi i mikro- 
bialnymi, dynamika populacji, rozprzestrzenianie się motyli,wpływ 
warunków środowiska na rozwój i dynamikę poulacji Ch. fumiferane.

Druga Konferencja Robocza odbyła się w dniach 16-18 stycznia 
1978 r. również w Crono, z udziałem ponad 100 osób.

Po omówieniu programu zwalczania Ch. fumiferane w Maine na 
rok.1978 przez dr J. Walkera dalsze obrady toczyły się w 
grupach i podgrupach. Zadaniem ich było określenie potrzeb i omó
wienie propozycji nowych tematów badawczych. Podgrupa robocza zaj
mująca się chorobami, pasożytami i drapieżcami Ch. fumiferana_ 
wskazała na potrzebę rozwoju w najbliższych latach następujących 
kierunków badań:
1. Terenowa ocena chemicznych i mikrobialnych insektycydów obec

nie uważanych za wysoce efektywne,
2. Doskonalenie technologii stosowania insektycydów,
5. Doskonalenie metod produkcji i ocena miejscowych i egzotycz

nych wirusów, mikrosporidiów grzybów znanych jako mikroorga
nizmy patogeniczne Ch. fumiferana,

4. Otrzymanie nowych, bardziej aktywnych ras Baęillus_thuringen- 
sis i doskonalenie wytwarzania jego handlowych produktów,

5. Badanie efektywności egzotycznych pasożytów i drapieżców, 
6. Badanie możliwości podniesienia efektywności pasożytów, dra

pieżców i patogenów za pomocą niektórych technik biologicz
nych i chemicznych,

7. Sterylizacja i metody genetyczne,
8. Określenie efektywności kombinacji biologicznych i chemicz

nych insektycydów.
Niniejsza notatka ma dać czytelnikowi polskiemu ogólny prze

gląd stanu badań nad najgroźniejszym szkodnikiem lasów Ameryki 
Północnej. Poznanie efektywnych i bezpiecznych metod zwalczania 
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szkodnika będzie zarazem pomocne w rozwiązaniu zagadnień zwalcza
nia innych pokrewnych gatunków zwójek, np. wyłogówki jedlineczki 
- murinana w Górach Świętokrzyskich.

Stanisław Ignatowicz

P
KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "WARUNKI ROZWOJU DRZEW 

I ICH FAUNY W WARSZAWIE", WARSZAWA,. 28 I -1978

Spotkanie zorganizowane zostało przez Ogród Botaniczny PAN 
przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Ogrodniczych, 
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i Instytutem Zoologii 
PAN. Konferencja cieszyła się wielkim powodzeniem - oprócz przed
stawicieli wymienionych Instytucji licznie wzięli w niej udział 
reprezentanci warszawskich i pozawarszawskich placówek naukowych, 
Instytutu Kształtowania Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Tere
nowej i Ochrony Środowiska, Ligi Ochrony Przyrody oraz innych 
ośrodków.

Podstawowym powodem zorganizowania Konferencji była potrzeba 
nawiązania współpracy między branżowymi przedsiębiorstwami służb 
miejskich a ośrodkami naukowymi, zajmującymi się badaniami powiet
rza, gleby, flory i fauny w warunkach środowiska zurbanizowanego.

Obrady otworzył Dyrektor Ogrodu Botanicznego PAN dr Bogusław 
M o 1 s k i. Po nim głos zabrał Dyrektor Zjednoczenia Miejskich 
Przedsiębiorstw Inżynieryjnych. W obu przemówieniach podkreślano 
znaczenie, jakie mieć może praktyczne zastosowanie wyników badań 
naukowych dla stworzenia w miarę możliwości pomyślnych warunków 
wegetacji roślinności miejskiej.

Prezentowane na Konferencji referaty zgrupowane były w 3 
sekcjach tematycznych dotyczących:

- I - ogólnych warunków środowiska miejskiego;
- U - stanu zieleni warszawskiej i jej znaczenia dla łago

dzenia ujemnych czynników urbanizacyjnych;
- HI - entomofauny koron drzew miejskich i jej znaczenia 

dla roślinności.
Obradom w części I przewodniczył Dyrektor Miejskiego Przed

siębiorstwa Robót Ogrodniczych Wacław Remiszewski, w 
częściach U i III - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczysz-
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czania Jan Schulz»
Po każdej serii referatów wywiązywała się niezwykle ożywiona, 

z trudem kontrolowana przez organizatorów dyskusja, świadcząca o 
powszechności zainteresowania przedmiotem 1 znacznej randze spo
łecznej poruszanych problemów.

Na łączną liczbę 15 przedstawionych referatów prawie połowę 
/7/ stanowiły opracowania dotyczące stanu fauny miejskiej /szcze
gólnie entomofauny/. Wszystkie te referaty przygotowane zostały 
przez pracowników Instytutu Zoologii PAN.w Warszawie, od kilku 
lat prowadzącego badania nad zagadnieniem "Wpływ presji osadni
czej na faunę"» Oto tytuły zaprezentowanych prac:

- Stan i struktura zgrupowań fauny glebowej w ekosystemie 
miasta /W. Nie dbała, K. Kasprzak, M. Ste rzyć-, 
s k a/ - referat przygotowany w ramach współpracy między Instytu
tem Zoologii PAN w Warszawie a ośrodkiem poznańskim;

- Wpływ struktury zieleni na skład gatunkowy i liczebność 
fitofagów koron /na przykładzie Tilia sp./ /E. Chudz ic k a/;

- Struktura zespołów motyli minujących liście lip i dębów w 
różnych typach zieleni miejskiej /G. Winiarska/;

- Liczebność i struktura dominacyjna mszyc występujących na 
liściach dębu szypułkowego /Quercus robur L./ w różnych typach 
zieleni miejskiej /B. B y c h 1 i k/;

- Kształtowanie się zależności między fitofagami i zoofagami 
koron drzew w urbicenozie Warszawy /A. D r a b e r-M o ń k o, H. 
Garbarczyk, J. Sawoniewic £jE. S k i b Ińs
ka, E. W e g n e r/;

- Wpływ presji urbanizacyjnej na kompleks mszyc - afidofagi 
/W. Czechowska, B. Pisarska, E. Skibińska, 
E. W e g n e r/;

- Presja urbanizacyjna a zespoły fauny /B. Pisar ski/.
Ogólne wnioski wynikające z opracowań faunistyczno-ekologicz- 

nycb zestawić można następująco:
Zabiegi pielęgnacyjne stosowane na terenach zielonych w mia

rę możności nie powinny obejmować zgrabiania i usuwania skoszonej 
trawy i opadłych liści. Obecność ściółki korzystnie wpływa na rozd
wój fauny, mikrofauny i mikroflory glebowej oraz zmniejsza nie
dobór składników pokarmowych w glebie.

Przy planowaniu rozmieszczenia zieleni należy dążyć do stwo
rzenia warunków, umożliwiających stałą wymianę fauny między posz
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czególnymi jej kompleksami.
Celowe jest wprowadzenie ekranizacji w postaci zwartych pa

sów zieleni przyulicznej, odgraniczających dalej położone tereny 
od bezpośredniego działania spalin i innych zanieczyszczeń.

Utrzymaniu równowagi ekologicznej między szkodnikami roślin 
a ich naturalnymi wrogami sprzyja różnorodność gatunkowa roślin
ności.

Ze względu na liczne kontrowersje, wnioski proponowane przez 
referentów nie zostały przyjęte od razu podczas Konferencji, jak 
to przewidywał program spotkania. W celu ich wnikliwego rozpatrze
nia i ewentualnego skierowania do realizacji zebrać się ma w nie
długim czasie zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych re
sortów.

Wojciech Czechowski

V OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ENTOMOLOGICZNE STUDENCKICH 
KÓŁ NAUKOWYCH BIOLOGÓW, SŁUPSK, 24-26 II 1978

Organizatorem sympozjum była Sekcja Entomologiczna Studenc
kiego Koła Naukowego Biologów przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Słupsku. W obradach wzięło udział około 40 osób z ośrodków aka- 
demickich Brna /Czechosłowacja/, Łodzi, Poznania, Słupska, Toru
nia i Wrocławia. Opiekunami naukowymi zjazdu byli doc.dr Stanis
ław Kaczmarek i dr Byszard Cykowski.

W programie sympozjum znalazły się referaty:
L. Borowiec /Uniwersytet Wrocławski/ - Próba upo

rządkowania zespołów stonkowatych /Coleoptera^, Chrysomelidae/ 
występujących w zbiorowiskach roślin łąkowych góry Raduni w Masy
wie Ślęży.

D. Waniorek /WSP Słupsk/ - Mezofauna glebowa w bio
topach południowej części Słowińskiego Parku Narodowego

A. M o s z k o /WSP Słupsk/ - Entomofauna glebowa wydm sza
rych w pasie przymorskim Słowińskiego Parku Narodowego

D. T y s z k o /WSP Słupsk/ - Chrząszcze /Coleoptera/ zna
lezione na plaży nadmorskiej

J. Gutowski /Akademia Holnicza w Poznaniu/ - Kózki 
/Coleoptera^ Cerambycidae/ Gór Bystrzyckich
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J. Ł u g o w o j /Akademia Rolnicza w Poznaniu/ - Dotych
czasowe wyniki badań nad fauną kózek /Coleoptera£ Cerambycidae/ 
Poznania i okolic

P. Stachowiak /Akademia Rolnicza w Poznaniu/ - 
Chrząszcze ryjkowcowate /Coleopteraj_ Curculionidae/ Poznania i 
okolic

B. Rudzka /WSP Słupsk/ - Skoczonogi i chrząszcze /Col- 
lembola i Coleoptera/ występujące w gniazdach ptaków

P. Lewandowski /WSP Słupsk/ - Apbanipterofauna 
gniazd ptasich

A. Labędzki /Akademia Rolnicza w Poznaniu/ - Bada
nia nad terytorializmem u ważek większych /Anisoptera/ i ważek 
mniejszych /Zygogtera/

E. Kula /WSZ Brno, Czechosłowacja/ - Skład gatunkowy 
mszycożernych Syrphidae /Diptera/ w lesie świerkowym

Referaty wywołały ożywione dyskusje dotyczące przede wszyst
kim metodyki badań entomologicznych.

Wieczorem pierwszego dnia sympozjum przedstawiono ilustrowa
ne przezroczami wspomnienia z wypraw entomologicznych do Bułgarii 
/L. B o r o w i e c/, Wietnamu /J. Buszko/ iz obozów ento
mologicznych w Słowińskim Parku Narodowym /studenpi WSP w Słups
ku/.

Po południu drugiego dnia odbyło się posiedzenie Rady Koor
dynacyjnej Sekcji Entomologicznych SKNB. W dyskusji podkreślono 
wzrastający poziom prezentowanych referatów i coraz sprawniejszą 
organizację zjazdów. Zwrócono uwagę na niepokojące zjawisko braku 
zainteresowania entomologią studentów młodszych lat. Przedstawio
no wiele propozycji mających na celu przeciwdziałanie temu, mię
dzy innymi poprzez budzenie zainteresowań entomologią wśród ucz
niów szkół średnich.

Podjęto uchwałę o utrzymaniu drukowania Biuletynu Informacyj
nego SE. Na zakończenie podziękowano organizatorom za sprawne 
przeprowadzenie sympozjum i ustalono, że kolejne, szóste spotka
nie studentów entomologów odbędzie się w Toruniu.

Trzeciego dnia zjazdu odbyła się wycieczka do Słowińskiego 
PN.

Lech Borowiec
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58 ZJAZD ACADIAN ENTOMOŁOGICAL SOCIETY - OHONO, MAINE, 
USA, 4-5 IV 1978

Acadian Entomological Society jest Lokalnym stowarzyszeniem 
entomologów, działającym od r. 1915 na terenie stanów llaine i New 
Hampshire /USA/ i dwu prowincji kanadyjskich: Nova Scotia i New 
Brunswick.

Towarzystwo to zrzesza około 200 członków - zawodowych ento
mologów i amatorów. Ostatnio AES organizuje coroczne zjazdy robo
cze, często połączone z sympozjum. Kolejny, 58 Zjazd zorganizowa
ny przez prezydenta Towarzystwa - dr H.H. Storch'a odbył 
się na terenie Uniwersytetu Halne w Orono w dniach 4-5 kwietnia 
1978 r. W obradach brało udział około 70 entomologów. Zjazdowi 
towarzyszyło sympozjum pt. "Wykorzystanie entomopatogenicznych 
grzybów do zwalczania szkodników". Przygotował je dr H.S. S o- 
p e r, który nb. niedawno gościł w Polsce. W czasie tego sympoz
jum wygłoszono 6 referatów.

H.S. S o p e r stwierdził w referacie wstępnym, że owadobój
cze grzyby były przez długi czas nie doceniane jako środek biolo
gicznej metody zwalczania szkodników, W odróżnieniu od wirusów mogą 
one być produkowane poza żywicielem w przemysłowych fermentorach 
podobnie jak Baęillus_thuringensis. Podkreślił jednak, że najwięk
szą przeszkodą w szerokim szosowaniu "insektycydów grzybowych" są 
specyficzne wymagania środowiskowe tych patogenów /wysoka wilgot
ność/.

A.W. Sweeney z Australii scharakteryzował przydatność 
grzybów z rodzaju Cul ię ino myce s do biologicznego zwalczania koma
rów. Zarodniki tych grzybów dostają się do przewodu pokarmowego 
larw komarów i przylegając do ścianek jelita kiełkują, a strzęp
ki rozrastają się w grzybnię wypełniając całe ciało żywiciela. 
Po kilku dniach larwa komara pada, a na wierzchu ciała pojawia 
się grzybnia wytwarzająca spory. Próby zwalczania larw komarów w 
małych zbiornikach wodnych dały zadowalający wynik. Culicinomyces 
sp. atakuje tylko owady z rzędu Diptera.

R.A. H u m b e r /USA, Orano/ omówił cechy owadomorków z 
rodzaju Entomophthora oraz perspektywy ich wykorzystywania w 
praktyce.

R.G. Kenneth /Izrael/ przedstawił wyniki badań nad 
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właściwościami patogenicznymi Entomophthora sphaerosperma w stosun
ku do zwójki jodłowej, Choristoneura fumiferana^

S. Ignatowicz /Polska/ omówił wyniki badań nad 
zgodnością patogenów Chx fumiferaąa. Stwierdzono, że kolejność 
inokulowania mikroorganizmami wyznaczała wynik infekcji. Gdy np. 
larwy Lg były inokulowane pierwszego dnia owadomorkiem, a następ
nego dnia - bakterią /B._thuringiensis/ lub grzybem Beauyeria 
bassiana, stwierdzono większą liczbę przypadków podwójnej infekcji 
niż gdy patogeny były stosowane jednocześnie.

R.H. Holbrook /USA/ przedstawił różne metody przepro
wadzania testów z grzybami patogenicznymi.

Podczas Zjazdu wygłoszono również 10 referatów głównie na 
temat oddziaływania insektycydów, szeroko stosowanych do zwalcza
nia Ch. fumiferana na pożyteczne i nieszkodliwe owady.

Stanisław Ignatowicz

VII SYMPOZJUM KDLEOPTEROLOGICZNE PTE "KIERUNKI I PERSPEK
TYWY BADAŃ KDLEOPTEROLOGICZNYCH W POLSCE, CHĘCINY, 

29-50 v 1978

Sympozjum odbyło się przy udziale 55 osób, pod przewodnic
twem doc.dra habil. Andrzeja Warchałowskiego i pod 
organizacyjną opieką Zarządu Głównego PTE, w sali konferencyjnej 
hotelu "Chęciny" w Chęcinach koło Kielc. Otwarcia Sympozjum doko
nał przewodniczący Sekcji, doc.dr habil. Andrzej W a r c h a- 
ł o w s k i, witając przybyłych uczestników, członków Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego oraz gości z kraju i z NRD. W części 
naukowej Sympozjum wygłoszono referaty: 
- doc.dr habil. Maciej Mroczkowski - Stan zbadania 

rozmieszczenia chrząszczy /Coleoptera/ w Polsce
- doc.dr habil. Andrzej Warchałowski- Kierunki i per

spektywy badań koleopterologicznych w Polsce
- mgr Wojciech Czechowski - Badania koleopterologiczne 

w środowisku zurbanizowanym-prace Instytutu Zoologii PAN w War
szawie

- mgr Wojciech Czechowski - Występowanie chrząszczy z 
rodziny Carabidae na terenach parkowych w zależności od sposo
bu użytkowania i położenia obiektu



67

- mgr Katarzyna Cholewicka - Struktura zespołów chrzą
szczy z rodziny Curculionidae na terenie Warszawy

- mgr Anna Kubicka - Występowanie chrząszczy z rodziny 
Scarąbaeidae w zieleni miejskiej Warszawy w zależności od spo
sobu zagospodarowania terenu

- mgr Eligiusz Nowakowski - Sprężyki /Elateridae/ skar
py wiślanej w Warszawie .

W pierwszym dniu Sympozjum zaplanowana była wspólna, koleżeń
ska kolacja, w praktyce jednak udaremniona przez hałaśliwą muzykę 
programu rozrywkowego realizowanego w sali restauracyjnej. Ogólnie 
jakość obsługi Sympozjum przez hotel "Chęciny" pozostawiała wiele 
do życzenia i na większości uczestników wywarła bardzo niekorzyst
ne wrażenie. Złagodziła je prawdziwie wiosenna, słoneczna pogoda 
w dniu następnym, przeznaczonym na wycieczkę autokarową do rezer
watów Skorocice i Grabowiec, skąd uczestnicy obok interesujących 
okazów i pięknych przezroczy, przywieźli miłe wspomnienia ze 
wspólnego pobytu w Ziemi Kieleckiej.

Andrzej Warchałowski

KONFERENCJA NAUKOWA GRUPY BADACZY MUCHÓWEK Z 
RODZINY CERATOPOGONIDĄĘ, WARSZAWA, 24 VIII 1978

Konferencja odbyła się w Pałacu Staszica z udziałem 12 gości 
zagranicznych z USA, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, RFN, 
Haiti i Japonii i 5 słuchaczy z Polski. Przewodniczył jej prof. 
dr R.H. Jones z USA.

Otwierając konferencję przewodniczący zaproponował, aby zos
tała ona poświęcona pamięci zmarłej 15 VII 1978 roku doc.dr habil. 
Barbarze Skierskiej, inspiratorce i organizatorce dzi
siejszego spotkania.

Wygłosił również krótkie wspomnienie pośmiertne o doc. 
Skierskiej.

Po części oficjalnej, przystąpiono do wygłaszania referatów 
i doniesień z zakresu Ceratopogonidae.

Przedstawione zostały następujące zagadnienia:
J. Boorman - Alluaudomyia and closely related genera in 
Nigeria
P. Havelka - Die Ceratopogonidae - forschung auf die Ibe- 
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lichen Halbinsel
B.H. Jones, N.M. Poster - Culidoides variipennis.: thres- 
hold of infection to Bluetongue virus
B.H. Jones, T.B. W a I t o n, H.E. M e t o a 1 f, A.J. I> u e d- 
k e - Bluetongue in the United States: an entomological perspecti- 
ve toward oontrol ,
M. K r e m e r, T. I s m a e 1, C. Bebholty-1/ Comporte- 
tnent sextiel de C. nube culo sus: mise evidence d'une pheromone acti
ve nt la copulation 2/ Mise en evidence du role attractife de la 
pheromone de G.nubeculosus
B. L a n e - Species complexes in Culicoides; a morphogenetic 
approach
J.. L i n 1 e y - Some aspects of sperm transfer in Culicoides 
melleus
0. Bebholtz, 0. Baccurt, M. Eremer- Problemes 
de systematique poses par certaines especes haltiennes de Culi
coides /Coli. Techn. - J.C. Delecolle/
J.P. B i e b, J.C. Delecolle, M. Ereme r - Confirma- 
tion du genae et de l'espece Stilobezzia /Neostilobezzia/ calcara- 
ta /Goetgh/
Y. W a d a - Japanese Species of the Genus Culicoides

Po każdym referacie toczyła się bardzo ożywiona dyskusja. 
Niektórzy referanci dokumentowali swe wypowiedzi również prepara
tami mikroskopowymi.

Po zakończeniu części roboczej - prof. Jones z USA i 
prof. E r e m e r z Praneji w ciepłych słowach podziękowali orga
nizatorom IV Międzynarodowego Kongresu Parazytologii, a szczegól
nie prof. Wiesławowi Ślusarskiemu i prof. Henrykowi 
Sandnerowi a także doc.dr Zofii Wegner za umoż
liwienie i przyczynienie się do odbycia niniejszej konferencji.

Zofia Wegner

VHI SYMPOZJUM SEKCJI OWADÓW SPOŁECZNYCH PTE, PUŁAWY, 
4-9 IX 1978

Sympozjum poświęcono problemom konkurencji u owadów społecz
nych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekcję Owadów Spo
łecznych PTE przy współudziale Instytutu Zoologii PAN w Warsza-
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W Sympozjum wzięło udział 14 osób, z tego 4 gości zagranicz

nych z HEN, Szwajcarii, Belgii i Finlandii. Referaty wygłosili 
/tytuły podano w języku polskim/:
- dr Tadeusz P u s z k a r - Mrówki jako grupa konkurencyjna w 

obrębie epigeicznej fauny drapieżców w agrpcenozach, podlegają
ca intensywnej presji przemysłowej

- dr Daniel 0 h e r i x -Zależności i agresywność Formica lu
gubris Zett. w Jurze

- dr Claudlne de V r o e y - Konkurencja pokarmowa wśród mrówek 
łąkowych _

- dr Joannę Pętał - Konkurencja wewnątrzgatunkowa jako dro
ga adaptacji do zasobów pokarmowych w populacji mrówek

- dr Kari Veps&lBinen - Rodzaje konkurencji u mrówek 
- doc.dr habil. Bohdan Pisarski - Ewolucja konkurencyj

nego zachowania u owadów społecznych
- dr Andrzej Migacz - Konkurencja wśród rodzin pszczół i 

eksploatacja wspólnych zasobów pokarmowych - prezentacja modelu 
cybernetycznego.

Ponadto, poza programem, prof. dr W. E n g e 1 s /HFN/ przed
stawił wyniki swoich doświadczeń prowadzonych w Brazylii nad 
Scaptotrigona postica /Meliponinae/, ze szczególnym uwzględnieniem 
konkurencji z Apisjnellif ica..

Po referatach odbyła się żywa dyskusja, w której poruszono 
szereg problemów związanych z omawianą tematyką.

Uczestnicy Sympozjum zwiedzili tereny zniszczone przez Zak
łady Azotowe w Puławach, gdzie dr A. Puszkar przedstawiła 
wyniki prac lUNG-u nad rekultywacją tych terenów. Zapoznali się 
również z badaniami Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa 
w Puławach. Urozmaiceniem kilkudniowych obrad była wycieczka do 
Kazimierza nad Wisłą.

Bohdan Pisarski

Recenzje, informacje wydawnicze

Eberhard Curio- The ethology of predation /Etologia dra- 
pieżnictwa/, Zoophysiology and Ecology, tom 7, Springer Verlag, 
Berlin-Heidelberg-New York, 1976, 250, str, 70 rys.



70

Książka zawiera 5 głównych rozdziałów oraz bardzo bogaty zes
taw piśmiennictwa, obejmujący 25 stron druku. Przeważają publika
cje z lat sześćdziesiątych. W rozdziale pierwszym omówiono czynni
ki wewnętrzne warunkujące obyczaje odżywcze rozmaitych zwierząt, 
nie tylko samo drapieżnictwo. Jako jeden z czynników drapieżnictwa 
uważa autor głód. Głód wywołuje popęd do szukania zdobyczy u dra
pieżników, ale oprócz głodu może grać rolę szereg innych czynników, 
jak skłonność do polowań, potrzeba gromadzenia zapasów pożywienia 
dla samego drapieżcy i jego rodziny. Omówiono potrzebę zaspakajania 
głodu charakteryzującą poszczególne gatunki oraz zagadnienie możli
wości zamiany jednego pokarmu przez-inny, zależność drapieżnictwa 
od zagęszczenia populacji ofiar itd. Interesująca jest zależność 
stosunku drapieżca-ofiara na tle rytmów dobowych i rocznych. Roz- 
dział drugi zawiera wiadomości dotyczące wyszukiwania ofiary u krę
gowców i owadów w różnych warunkach ekologicznych. Rozdział trzeci 
zajmuje się zagadnieniem rozpoznawania zdobyczy, specyficzności 
bodźców dochodzących z ofiar do drapieżcy, a wywołujących reakcje 
poszukiwania, takiej jak wielkość, ubarwienie, kształt, ruchy oraz 
sumacji bodźców, dalej wpływ zdobyczy nowej, dotąd nie znanej, obz- 
najamiania się ze zdobyczą, rozpoznawania zdobyczy itd. Rozdział 
czwarty omawia w ujęciu ewolucyjnym zjawiska związane z selekcjo
nowaniem zdobyczy przez drapieżcę. Łatwo tu o subiektywizm i dlate
go rozdział ten należy traktować bardziej krytycznie. Piąty roz
dział omawia sposoby polowania, postępowania drapieżcy z gatunkami 
jadowitymi, a także trupożerność i parazytyzm złodziejski, wreszcie 
zagadnienie używania narzędzi do zdobywania pożywienia. Osobny pod
rozdział poświęcono zmienności i różnorodności metod polowania.

V/ sumie książka E. C u r i o jest interesująca dla każdego 
zajmującego się obyczajami drapieżnictwa, nie jest jednak łatwa do 
czytania, Autor starał się przedstawić zagadnienie drapieżnictwa 
jako jeden z rozdziałów etologii zwierząt i to nie tylko opisowej, 
lecz także doświadczalnej, głównie z punktu widzenia analizy dzia
łań drapieżników, ich zmienności i zależności od różnych czynników 
wewnętrznych i ekologicznych. Przykłady zaczerpnięto głównie z gro
mady kręgowców. Entomolog znajdzie tylko tu i ówdzie dane dotyczą
ce pająków, mrówek i innych owadów, w stosunku do całości jest ich 
jednak stosunkowo mało.

Książka przedstawia w każdym razie cenny przyczynek do jedne— 
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go z rozdziałów etologii zwierząt, który może zainteresować nie 
tylko etologa i ekologa, ale także myśliwego, hodowcę i miłośnika 
przyrody.

Homan J. Wojtusiak

H.J. Hanneaann- KLeinschmetterlinge oder Microlepidoptera. 
III. Defermotten /Pterophoridae/, Gespinstmotten /Yponomeutidae/, 
Echte Motten /Tineidae//Motyle mniejsze, czyli Mic.ro lepidoptera. 
IH. Pirórolotkowate, namiotnikowate, molowate/. Die TŁerwelt 
Deutschlands, 6J, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1977, 273 str.,17 
tabl., cena 56 marek.

Praca Hannemanna jest trzecim kolejnym tomem serii 
"Die Tierwelt Deutschlands”-, poświęconym motylom. W porównaniu z 
poprzednimi tomami ten jest znacznie lepiej przygotowany. Wstęp 
potraktowany w poprzednich pracach bardzo pobieżnie jest w tej 
części znacznie rozbudowany i zawiera dokładne charakterystyki 
rodzin oparte na piśmiennictwie i badaniach własnych. Zawiera on 
opis morfologii poszczególnych stadiów, rozsiedlenie, rys histo
ryczny i uwagi o systemie. Część systematyczna obejmuje natomiast 
charakterystyki wszystkich taksonów, w tym także rodzin i podrodzin 
oraz klucze do oznaczania. Dla wszystkich taksonów autor podał waż
niejsze synonimy i cytaty bibliograficzne odnoszące się do ich opi
sów pierwotnych, a także miejscowości typowe dla najstarszych sy
nonimów gatunków, co stanowi duży postęp w stosunku do poprzednich 
tomów. Tom bieżący jest bogato ilustrowany. Podczas gdy w tomie 
pierwszym autor pominął /podobnie jak w wielu swych pracach/ narzą
dy rozrodcze.samic, a w tomie drugim podał tylko ich niekompletne 
rysunki, obecnie zilustrował je znacznie dokładniej. Rysunki, znacz
nie lepsze niż w poprzednich dwóch tomach, są jednak i tu zbyt 
schematyczne i nie zawsze dokładne, powinny jednak wystarczyć do 
oznaczania objętych pracą gatunków. Większość zebranych w tablice 
fotografii motyli jest dosyć dobra i na pewno w dużym stopniu ułat
wi oznaczanie. Pracę uzupełniają wykaz piśmiennictwa podzielony 
według rodzin i spisy nazw. W sumie praca jest bardzo pożyteczna i 
będzie pomocna także naszym lepidopterologom do czasu opublikowa
nia odpowiednich zeszytów naszych Kluczy, tym bardziej, że dotyczy 
fauny Europy Środkowej.
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Na marginesie obciąłbym dodać kilka uwag odnoszących się do 
tego wydawnictwa, dotychczas u nas nie recenzowanego. W porówna
niu z Kluczami do oznaczania owadów Polski poprzednie tomy oma
wianej serii zawierają mniejszy zasób wiadomości w odniesieniu 
do opracowanych gatunków, ale za to obejmują większą ich liczbę. 
Ostatni tom jest jednak bardziej szczegółowy. Prace "Tierwelt" 
są nieco mniej przejrzyste od naszych Kluczy, przede wszystkim ze 
względu na brak przeglądu gatunków. Rolę tę spełnia do pewnego 
stopnia zamieszczony na początku pracy spis rzeczy, w którym po
dano system do szczebla rodzaju. Ponadto brak jest kolejnej nume
racji prac i przeglądu rodzin i rzędów podawanego w naszych Klu
czach w kolejnych zeszytach i ogromnie ułatwiającego orientację. 
Natomiast forma Kluczy jest znacznie bardziej przejrzysta. Klucze 
do taksonów kategorii niższych podawane są bezpośrednio po opi
sach kategorii nadrzędnych, np. klucze do gatunków po omówieniu 
rodzaju, a opisy gatunków są zblokowane. Dużym mankamentem jest 
jednak brak przy nazwach gatunków stron, na których znajdują się 
opisy, gdyż kolejna numeracja gatunków nie wystarcza. Zastosowa
nie fotografii okazów jest bardzo korzystne, chociaż reprodukcje 
są najczęściej zbyt małe. Pragnę także zwrócić uwagę na stały roz
wój tej serii odnoszący się tak do treści, jak i formy prac.

Józef Razowski

Wdrterbtlcher der Biologie. Systematische Zoologie: Insekten 
/Słowniki biologiczne. Zoologia systematyczna: Owady/. Werner 
J a c o b s /MUnchen/, Systematik - Morphologie - Anatomie 
/Systematyka - morfologia - anatomia/} Friedrich S e i d e 1, 
Embriologie /Embriologia/. Gustav Fischer Verlag, Jena 1975, 
577 str., 658 rys., cena 16,50 marek.

Tom entomologiczny rozpoczyna planowaną serię słowników 
biologicznych, które mają uprzystępnić ważniejsze zagadnienia z 
zakresu współczesnej biologii i ukazać stan tej wiedzy, która w 
ostatnich latach rozwija się szczególnie intensywnie. Na całość 
serii złoży się 12 tomów.

Omawiany tom bogato ilustrowany, obejmuje ponad 5000 haseł: 
nazw systematycznych, morfologicznych, anatomicznych, z zakresu 
ekologii i biologii owadów. Szczególnie rozwojowi owadów wraz z 
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embriologią poświęcono wiele miejsca. Wyższe taksony omówione są 
szerzej: rzędom owadów poświęcono średnio ponad dwie strony cha
rakterystyki morfologicznej i biologicznej. Bodziny omawiane są 
odpowiednio do znaczenia ich przedstawicieli, podane są najbar
dziej znane rodzaje, liczby znanych gatunków, dane z ekologii i 
rozmieszczenia geograficznego. Uwzględniono jedynie gatunki o 
większej doniosłości, głównie szkodniki? wiele innych gatunków 
wymieniono tylko z nazwy jako przedstawicieli rodzin bądź innych 
taksonów.

Bardzo wyczerpująco potraktowano terminologię morfologiczną 
z zakresu zarówno budowy zewnętrznej i jak i anatomii owadów. W 
pełni uwzględniono wszelkie zjawiska biologiczne, ich występowa
nie, przebieg i zależności, z odpowiednimi wyjaśnieniami, przy
kładami i porównaniami.

Utrudnieniem dla polskich entomologów jest to, że nie wszyst
kie nazwy niemieckie mają odpowiedniki łacińskie.

Aleksander Wróblewski

B.F. B e 1 y ś e v, A.Ju. Charitonovs Opredelitel’ stre- 
koz po kryl’jam /rody Boreal’nogo faunistićeskogo carstva i so- 
predel’nych zemsl’, vidy fauny SSSB/ /Klucz do oznaczania ważek 
na podstawie użytkowania skrzydeł/ rodzaje oorealnego królestwa 
faunistycznego i przyległych obszarów, gatunki fauny ZSBB/, Izda- 
tel’stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk, 1977, str. 
597+2 nlb., 527 ryc, cena 5,25 rub.

Gzęśó wstępna zawiera przedmowę autorów informującą czytel
nika przede wszystkim o przeznaczeniu i przydatności tej pozycji 
oraz zakresie przedstawionego materiału i o sposobie posługiwa
nia się nią. Dalej autorzy poruszają niektóre zagadnienia doty
czące klasyfikacji ważek, podają zalecenia dla posługujących się 
atlasem. Gzęśó szczegółową poprzedza wykaz systematyczny.

Zasadniczą część omawianego dzieła stanowią dwa obszerne 
rozdziały.

1. Pomocnicze klucze i atlas-klucz do oznaczania rodzajów 
ważek. Hozdział ten zawiera klucze do oznaczania podrzędów, nad- 
rodzin, rodzin, niektórych podrodzin oraz rodzajów i obszerny 
atlas skrzydeł przedstawicieli 459 rodzajów, co stanowi ponad 
75% rodzajów światowej fauny ważek. Konstrukcja kluczy nie jest 
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pozbawiona pewnych usterek, np. w rodzinie Łibellulidae /98 ro
dzajów/ brak kluczy do podrodzin, co autorzy tłumaczą dużymi trud
nościami w wyodrębnieniu odpowiednich wykluczających się cech.

2. Atlas-klucz do oznaczania ważek fauny ZSBB. W tym rozdzia
le podano tylko krótkie uwagi o rodzinach, uwzględniające ogólny 
ich charakter zoogeograficzny oraz liczbę rodzajów i gatunków, a 
następnie atlas skrzyddł wszystkich 161 gatunków ważek występują
cych w Związku Radzieckim.

Olbrzymią większość omawianego dzieła wypełniają ryciny skrzy
deł. Są one na ogół bardzo starannie wykonane na podstawie zdjęć 
fotograficznych i zwykle dobrze odbite.

Autorzy nie uniknęli powtórzeń niektórych rycin, co jednak 
należałoby uznać za zaletę ułatwiającą korzystanie z tego opraco
wania. Z pewnych niedociągnięć natomiast należy wskazać na używa
nie niektórych nazw niepoprawnych, np. Sympycna /zamiast Sympęcma/, 
Aeschna /= Ąeshna/, Lestęs_barbata /= Lestes_barbaxus/, Agrion 
vernale /= Coenagrion_lunulatum/. Na str. 353 zamieszczono ryciny 
skrzydeł z poprawną nazwą Brachytron_pratense, a na str. 113 takie 
same z objaśnieniem Brachytron_hafniense /synonim/.

Kształt skrzydeł i ich użytkowanie są najistotniejszymi ce
chami umożliwiającymi określenie przynależności taksonomicznej wa
żek kopalnych. Tymczasem piśmiennictwo odonatologiczne traktujące 
o użytkowaniu skrzydeł i zawierające odpowiednie ryciny jest bar
dzo rozproszone i odnosi się zwykle do określonych taksonów lub 
fauny pewnych krajów bądź krain. Brak natomiast odpowiedniego 
opracowania syntetycznego uwzględniającego faunę większego obsza
ru. Dzieło Belyseva i Charitonova wypełnia 
tę właśnie lukę. Autorzy podjęli olbrzymi trud stworzenia pierw
szego w światowym piśmiennictwie klucza, głównie o charakterze 
atlasu, który służyłby przede wszystkim paleoentomologom badają
cym faunę neogenu i antropogenu.

Zaletą prezentowanej pozycji dla polskiego odbiorcy jest prze
de wszystkim to, że oprócz kluczy służących do oznaczania rodza
jów zawiera ryciny skrzydeł wszystkich gatunków ważek występują
cych w naszym kraju. Tej zalety nie miało żadne z dotychczasowych 
wydawnictw odonatologicznych.

Stefan Mielewczyk
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E.T b a u g o t t-0 1 s e n i E. Scbaldt Nielsen, 
The Elachistidae /Lepidoptera/ of Fennoscandia and Denmark. Fauna 
ent. Scand., Kopenhaga, 6:1-299, 45 rys. ■tekstowych, 556 rys. w 
tablicach, w tym 152 barwnych.

Praca dotyczy w zasadzie fauny Elachistidae północnej Europy, 
gdyż poza Danią i Fennoskandią włączono do niej gatunki występują
ce na Wyspach Brytyjskich i 9 gatunków środkowoeuropejskich. Obej
muje ona łącznie 77 gatunków skupionych w 6 rodzajach. Autorzy po
dali charakterystykę rodziny omawiając morfologię i bionomię posz
czególnych stadiów rozwojowych oraz system, nomenklaturę i roz
siedlenie geograficzne. Podobnie zostały scharakteryzowane wszyst
kie niższe taksony, do oznaczania których dołączono klucze oparte 
na cechach imaginalnych. Część ilustracyjna pracy jest bogata i 
stoi, podobnie jak całość, na dobrym poziomie merytorycznym i wy
dawniczym. Duże znaczenie mają zwłaszcza barwne ilustracje motyli 
i ich narządów genitalnych. Pracę uzupełniają tabele rozsiedlenia 
gatunków w Danii i Fennoskandii oraz wykaz piśmiennictwa i indeks 
nazw.

Jest to bardzo cenna, obecnie jedyna, w pełni nowoczesna pra
ca dotycząca tej dotychczas dosyć słabo poznanej rodziny motyli, 
ważna nie tylko dla badaczy fauny motyli północnych regionów na
szego kontynentu.

Józef Bazowski

B.M. M a m a e v, N.P. K r i v o ś e ina, V.A. Potocka- 
j a - Opredelitel lićinok chisćnych nasekomych - entomofagov 
stvolovych vreditelej. /Klucze do oznaczania larw drapieżnych owa
dów - entomofagów ksylofagów/, "Nauka", Moskva 1977, 592 str., 
cena 5,05 rb.

Klucz obejmuje larwy trzech rzędów owadów odgrywających naj
ważniejszą rolę jako entomofagi ksylofagów, a mianowicie Coleop- 
teraj. Bhaphidioptera i Diptera. Oprócz wstępu prezentującego his
torię badań klucz zawiera 5 rozdziały.

Rozdział 1, "Podstawy formowania się zgrupowań owadów ksylo- 
filnych", omawia etapy sukcesji owadów ksylofilnych, entomofaunę 
jako wskaźnik stadium rozkładu drewna oraz rolę owadów drapież
nych jako komponentów zgrupowań ksylofagów. Autorzy wyróżniają 
trzy kolejne etapy rozkładu kory: skolytoidalny, cerambyctdalny 
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i pyrrochroidalny oraz dwa etapy rozkładu drewna: cerambycidalny 
i lukanidalny.

Bozdział 2, “Prawidłowości specjalizacji ekologicznej owadów 
ksylofŁlnych", omawia specjalizację pokarmową ksylobiontów,dzięki 
której formują się specyficzne zgrupowania ksylofagów, właściwe z 
jednej strony dla poszczególnych gatunków drzew, a nawet idąc dalej^ 
dla poszczególnych stadiów rozkładu drewna i kory bądź poszczegól
nych partii pnia lub konarów.

Bozdział 5, "Systematyczny przegląd larw", jest najistotniej
szą częścią omawianej książki i obejmuje 303 strony. Po wprowadze
niu w podstawy terminologii morfologicznej larw rozdział podaje 
klucze do oznaczania i opisy 231 gatunków larw drapieżnych owadów, 
w tym gatunków Coleoptera należących do 11 rodzin, 10 gatun
ków Bhąphidioptera z 2 rodzin oraz 82 gatunki Diptera należące do 
7 rodzin. Ilustrację uzupełnia 110 tablic z czarno-białymi rysun
kami zarówno całych larw, jak i szczegółów ich budowy. Informacje 
o poszczególnych gatunkach zawierają także podstawowe dane o ich 
biologii i ekologii.

Do chwili ukazania się tego klucza entomolodzy zajmujący się 
ksylofagami dysponowali jedynie kluczami do oznaczania postaci do
skonałych, natomiast opisy larw /i to nie wszystkich gatunków/ by
ły rozsiane w różnych specjalistycznych czasopismach. Omawiany 
klucz wypełnia tę dotkliwą lukę w -piśmiennictwie i należy sądzić, 
że przez długie lata będzie stanowił jedną z głównych pozycji pod
ręcznej biblioteki wszystkich specjalistów zajmujących się bliżej 
ekologią i biologią ksylofagów nie tylko w ZSBB, lecz i w całej 
Europie. Bównież specjaliści zajmujący się poszczególnymi rodzina
mi chrząszczy, muchówek i wielbłądkowatych znajdą w tym kluczu 
sporo nowego i interesującego materiału na temat morfologii i eko
logii larw drapieżców występujących w żerowiskach ksylofagów.

Czesław Okołów

W. Beermenn /red./, Biochemical Differentiation in Insect 
Glands /Biochemiczne różnicowanie się gruczołów owadów/, Springer 
Verlag, Berlin-Heidelberg-New Tork, 1977, 215 str., 110 ryc., 
24 tab.

Książka została wydana jako 8 tom poświęcony osiągnięciom 
i problemom różnicowania się komórek /Besults and Problems Łn
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Geli Differentiation/ w ramach serii wydawniczej z zakresu biolo
gii rozwoju /A Series pf Topical Volumes in Devolopmental Biology/.

Procesy różnicowania się gruczołów owadów budzą zaintereso
wania badaczy, z różnych dyscyplin biologicznych z dwóch powodów. 
Po pierwsze dlatego, że różnicowanie się komórek gruczołów jest 
w ogóle dobrym modelem badawczym, ponieważ towarzyszy mu kształ
towanie się funkcji komórek gruczołowych, co wyraża się produk
cją określonych związków chemicznych. W przypadku komórek innych 
narządów brak jest takich wskaźników. Po drugie, gruczoły owadów 
wykazują różnice w stosunku do gruczołów innych zwierząt, a mia
nowicie, ich rozwojowi nie towarzyszy podział, a jedynie powięk
szenie się komórek, doprowadzające do tworzenia się wielkich ko
mórek z poliploidalnymi lub politeniCznymi jądrami.

OmaBiarw książka stanowi monograficzne ujęcie procesów zróż
nicowania się tylko niektórych przykładowo wybranych gruczołów 
owadów, jak gruczołów przędnych jedwabników, gruczołów ślinowych 
u Chironomidaę oraz różnicowania się chorionów u owadów, dokona
ne przez grono najwybitniejszych specjalistów. Materiał został 
przedstawiony pod kątem biochemicznej charakterystyki procesów 
rozwoju, molekularnej genetyki i cytogenetyki ze zwróceniem szcze
gólnej uwagi na zmiany budowy i właściwości odpowiednich białek.

Pierwszy rozdział, napisany przez Yosbiaki Suzuki, do
tyczy różnicowania się gruczołów przędnych u różnych gatunków 
jedwabników jako modelu badań wpływu genów na proces różnicowania 
się. Kozdział drugi został opracowany przez zespół 17 autorów z 
F.C. Kafatosem na czele. Poświęcony został on różnicowa
niu się specyficznych białek osłonek jaj owadów oraz kontroli ich 
syntezy i akumulacji w czasie rozwoju. W trzecim rozdziale za 
model różnicowania się U. Grossbach wybrał gruczoły śli
nowe Chironomus^ Charakteryzuje w nim białka śliny, ich skład 
aminokwasowy i biosyntezę.

Ostatni rozdział, napisany przez W. Baudischa, do
tyczy również różnicowania się gruczołów ślinowych u Chironomi
dae, ale na przykładzie innego gatunku - Acricotogus lucidus, a 
to ze względu na swoistą budowę tych gruczołów charakteryzującą 
się występowaniem trzech rodzajów komórek o różnych funkcjach.

Bogate wykazy piśmiennictwa zawarte w końcach poszczegól
nych rozdziałów stanowią dodatkowe źródło informacji nie tylko 
na temat różnicowania się omawianych gruczołów, lecz również in
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nych narządów u owadów. Nowoczesny sposób przedstawiania aktual
nego stanu wiedzy przez grono najwybitniejszych specjalistów sta
nowi zachętę do bliższego zapoznania się z książką nie tylko ento
mologów lub biologów zajmujących się problemami rozwoju., lecz 
również genetyków i specjalistów z dziedziny biologii molekular
nej.

Stanisław Karpiak

Hans-Ulrich Th i e 1 e, Carabid beetles in their envlronments 
/Carabidae i Ich środowiska/. Zoophysiology and ecology, t. 10, 
Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New Tork 1977, 580 str., 58 
tab., 152 rys.

Monografia stanowi podsumowanie badań własnych T h i e 1 e- 
g o oraz badań innych karabidologów z lat 1950-1975« Podzielona 
jest na 11 rozdziałów i cały szereg podrozdziałów, co czyni jej 
układ bardzo przejrzystym.

Pierwszy rozdział poświęcony jest zmienności w budowie cia
ła Carabidae w zależności od środowiska i sposobu życia.

Drugi rozdział zawiera wyniki badań nad rozmieszczeniem Ca- 
rabidae w biotopach. Omówione są metody odłowu: pułapki Barbera, 
metody kwadratów, ręcznego zbierania oraz metoda Lincolna dosto
sowana do oceny liczebności biegaćzowatych. W tym rozdziale omó
wione zostały również prawidłowości występowania zespołów Cara
bidae w poszczególnych środowiskach. Kolejno charakteryzowane 
są zespoły Carabidae różnych typów lasów i terenów otwartych /po
la uprawne, wrzosowiska, torfowiska, wybrzeża i brzegi rzek, ste
py, łąki, sawanny/. Wiele gatunków Carabidae jest ściśle powiąza
nych z określonym typem środowiska a często z określonym zespołem 
roślinnym.

W rozdziale trzecim zatytułowanym "Powiązania Carabidae z 
biotycznymi czynnikami środowiska" T h i e 1 e stara się odpo
wiedzieć na pytanie w jakim stopniu czynniki biotyczne decydują 
o rozmieszczeniu Carabidae w różnych biotopach /omawiane są pra
widłowości dyspersji i agregacji Carabidae/ oraz w jakim stopniu 
czynniki biotyczne określają zagęszczenie populacji Carabidae w 
danym środowisku. Omówione zostały problemy agregacji jednogatun- 
kowych, troski o potomstwo, mechanizmy obronne, pasożyty i dra- 
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pieżce. Przytoczono informacje odnośnie pokarmu imagines Carabi
dae i w bardzo interesujący sposób omówiono odżywianie się larw. 
Z parametrów ważnych dla populacji omówiona jest płodność i dłu
gość życia a podsumowaniem rozdziału jest ocena roli Carabidae w 
produktywności ekosystemu.

W rozdziale "Człowiek a Carabidae" zostało omówione znacze
nie Carabidae jako drapieżców. Podano przykłady wykorzystania 
biegaczowatych do zwalczania szkodników roślin. T h i e 1 e 
podkreśla, że Carabidae są ważnym składnikiem kompleksu entomofa*  
gów regulujących liczebność roślinożerców. Z zagadnień wpływu 
działalności gospodarczej człowieka na Carabidae omówiony jest 
wpływ zabiegów agrotechnicznych, zabiegów ochrony roślin a także 
nieliczne jeszcze przykłady badań nad wpływem gazów przemysłowych 
i ruchu transportowego.

W rozdziale 5 obszernie omówiono reakcję Carabidae na abio
tyczne czynniki środowiska /temperatura, wilgotność, światło, 
pH, Na, Cl, Ca/. Są to głównie wyniki własnych badań autora mo
nografii. Stwierdza on, że mikroklimatyczne czynniki mają decydu
jący wpływ na rozmieszczenie gatunków. Kolejne dwa rozdziały rów
nież oparte są przede wszystkim o materiały własne autora. Zosta
ły tam obszernie omówione ekologiczne aspekty rytmiki dobowej, 
rytmiki sezonowej oraz różne typy rytmów u Carabidae.

W rozdziale 8 zostało omówione znaczenie dyspersji i siły 
dyspersji Carabidae w geograficznym rozmieszczeniu biegaczowatych 
i ich ewolucji a także adaptacyjne znaczenie procesów dyspersji 
/stabilność i niestabilność środowiska a procesy migracji i adap
tacji/.

Następne dwa rozdziały poświęcone są ekologicznym aspektom 
ewolucji Carabidae i przyczynom zróżnicowania w fizjologii i be- 
hawiorze biegaczowatych. Według autora, zmiany w fizjologii i 
behawiorze wyprzedzały zmiany morfologiczne i stawały się etapa
mi ewolucji, które ujawniły się w postaci dużego zróżnicowania 
gatunkowego biegaczowatych.

Monografia stanowi współczesne, pełne podsumowanie proble
matyki karabidologicznej. Zaprezentowano wszystkie podstawowe 
problemy poczynając od monografii, poprzez filogenezę, fizjolo
gię ekologiczną, problemy specjalizacji pokarmowej i roli Cara
bidae w obiegu materii i przepływie energii, powiązania zespołów 
SacaŁiiae. Z różnymi biotopami, może tylko nie wystarczająco zos-
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tała przedstawiona metodyka ilościowych ocen zagęszczenia Gara- 
bidąe. Dołączona jest obszerna literatura w tym kilkanaście pols
kich prac.

Książka stanowi bardzo cenne opracowanie, które z pewnością 
zainteresuje nie tylko karabiologów.

Danuta Kabacik-Wasylik

POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE

W zeszycie 3 tomu 48 /1978/ Polskiego Pisma Entomologiczne
go ukazały się następujące prace:

Entomologia teoretyczna

Borowiec L., - Nowe dane o susówkach /Coleojptera, Chryso- 
melidae, Halticinae/ Polski ze szczegól
nym uwzględnieniem Śląska

Fischer M., - Nowe Opiinae /Hymenoptera, Brąconidae/ z 
Obszaru Australijskiego, zwłaszcza Tas
manii

Haitlinger H., - Pchły /Siphonaptera/ drobnych ssaków Bes
kidu Zachodniego

Kbteja J., - Wstęp do rewizji plemienia Eriopeltini 
Sulc /Homoptera, Coocidae/

Kierych E., - Dwa gatunki galasówek /Hymenoptera, Cynipi-^ 
dae/ nowe dla fauny Polski

Nayar J.L., - Nowy gatunek Ischiodon /Syrphidas, Dipte- 
ra/ z Libii

Nunberg M., - Notatki koleopterologiczne z północno-
-wschodniej Polski

Szadziewski E., - TeBnątogeton_remąnei Eemmert /Chiro nomi- 
dae, Diptera/ w Polsce

Warncke K., - 0 zachodniopalearktycznych gatunkach ro
dzaju Colletes Latr. /gymenoptera, Apoi- 
dea/

Woźny M., - Opis samicy pająka Micrargus kaestneri
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Wiehle /Aranei, Erigonidae/

Entomologia stosowana

Badowska-Czubik I., Z.W. Suski, U. Koślińska, - Próby indywidu
alnej hodowli gąsienic owocówki jabłkó- 
weczki - Laspeyresia gomonella L. /Lep., 
Tortricidas/ na sztucznych pożywkach

Burej M., - Dynamika rozwoju śmietki ćwiklanki - Pe-
gomyia-hyoscjami Panz. /Diptera, Antho- 
myiidag/ na elitach i nasiennikach bura
ków cukrowych

Kornalewicz W., - Porównanie populacji larw Ęlateridae
Ooleoptera/ w glebie przed założeniem 
szkółki leśnej i po kilku latach jej uży
wania

Napiórkowska-Kowalik J», I. Ziarkiewicz, - Znaczenie muchówek 
/Dipt., Ohloropidae/ występujących na 
kukurydzy w okolicach Lublina

Niemczyk E., - Zapotrzebowanie pokarmowe, zdolności po
szukiwawcze i rola Orius minutus L. /B.S- 
teroptera, Anthocoridae/ w zwalczaniu 
przędziorka ohmielowca - Tetrąnychus 
urticae Koch

Sowa S., I. Mostowska, - Przyczynek do biologii Ąndrena labialis 
Kirby /Hym., Apoideą/w województwie olsz
tyńskim

Śliżyński K., - Bozwój brudnicy nieparki y lymantrią
dispar L. /Lepidoptera, lymantriidąe/ w 
warunkach laboratoryjnych.

W zeszycie 4 tomu 48 /1978/ ukazały się następujące prace:

Entomologia teoretyczna

Bartkowska J., Warchałowski A., - Studia nad larwami chrząszczy 
stonkowatych. I. Bodzaj Haltica Koch 
/Ooleopterax Ghrysomelidae/
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Borowiec L., - Przegląd muchówek z rodziny wpleszczowa-
tych /Diptera, Hippoboscidae/ pasożytu
jących na ptakach w Polsce

Brailovsky 2., - Przyczynek do studiów nad Hemiptera:
Heteropterą Meksyku. XV. Nowy rodzaj i 
gatunek plemienia Gonianotini /Ijygaeidas, 
Hhyparochrominae/

Czajka M., Hajduk Z., - Pajęczaki /Ąrachnida/ Jaskini Niedźwie
dziej i jej najbliższego otoczenia

Gralicki L., Końca B.,- Nowe dla Polski stanowisko zakorka bru
natnego - Hylastes brunnęus Er. /Coleop
tera, Scolytidae/

Hayat M., - Eriaphytinąe - nowa podrodzina rodziny 
Aphelinidae /Hymenoptera, Chaleidoidea/

Jakuczun L., - Fenologia rozrodu czterech wysokogórs
kich gatunków chrząszczy biegaćzowatych 
/Coleoptera, Carabidag/ w Tatrach

Koteja J., Żak-Ogaza B., El-Nabawi A. - Nowe dla Polski czerwce
z rodziny Pseudococcidae /Homopterą/ i 
uwagi o rodzaju Heterocoęcus_Ferris

Nayar J.L., - Dwa nowe gatunki Syrphidae /Diptera/ z 
Libii

Pomorski B.J., - Występowanie aparatu Maulika u skoozono- 
sów /Coleoptera, Curculionidae/

Riedl T., - Badanie typów Momphidae i Cosmopterigidae 
E. Turatiego /Lepidoptera/

Riedl T., Szmer H., - Występowanie Euphjdryas_mąturna /L./ we 
Wrocławiu /Lep., Nymphalidag/

Skrzypczyńska M., - Przegląd owadów znalezionych w szyszkach 
modrzewi: europejskiego - Larix depidua 
Mili, i polskiego - Ł«_polon.ica Rac. w 
Polsce

Stary P., Juohnevic L.A., - Pasożyty mszyc /gymenoptera,.Aphidii- 
dae/ z Kazachstanu, ZSRR
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Szczęsna Z., - Narządy zmysłów na nogach nimf i ima
gines Pediculus humanus humanus L.

/Anoplura, Pedlculidae/

Entomologia stosowana

• Anasiewicz A., - l?auna towarzysząca larwom chowacza ga
lasówka - Ceutorrhynchus pleurostlgma 
Marsh. /Gol., Curcullonidae/ w wyroś
lach na korzeniach rzepaku ozimego

Goos A., - Wpływ pestycydów na entomofaunę pól
uprawnych .

Kusiak M., Galera M., Zabża A., Łąkota S., Raszka A., Kupczak I., 
- Regulatory wzrostu owadów. IV. Aktywność 

biologiczna pochodnych kwasu farnezeno- 
wego

Mateckl W., Badowska-Czublk T., Suski Z.W., - Przenośne urządze
nie do parafinowania sztucznych pożywek 
do hodowli owadów

Niemczyk E., Olszak R., Popluska H., - Bola pasożytów w ograni
czaniu zimujących jaj znamionówki tar- 
niówki - Orgyia_antiąua_ L. w sadach 
jabłoniowych

Pałosz T., - Ocena chowacza czterozębnego - Ceutor-
rhynchus quadridens Panz. /Gol., Gurcu- 
lionidae/ jako szkodnika rzepaku ozimego 
w Polsce

Sokołowski R.J., Bachman S., - Efekt napromieniowania gamma na 
zdolność reprodukcyjną i długość życia 
owocówki jabłkóweczki - ^aspeyresia po
rno nella L. /Lep., Tortricidae/

Kozłowska A., - Występowanie drapieżnych Syrphidae
/Diptera/ w koloniach mszyc na drzewach 
i krzewach owocowych okolic Lublina



84

Kronika

DOCENT DR HABIL. BARBARA SKIERSKA

Docent Barbara S k i e r s k a studia na wydziale Matema
tyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ukończyła w 1951 roku a w 1952 r. rozpoczęła pracę w Instytucie 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku. Z Instytutem pozostała 
związana do końca życia, pracując kolejno jako pomocniczy i samo
dzielny pracownik naukowy. W 1975 r. została kierownikiem Pracow
ni Entomologii Medycznej, a w 5 lat potem kierownikiem Zakładu 
Parazytologii Tropikalnej. Nie zerwała też kontaktu z macierzystą 
uczelnią, gdzie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi uzyskała w 
1962 r. doktorat, a następnie w 1975 r. habilitowała się. Wyksz
tałcenie uzupełniała w instytutach zagranicznych. Przez rok prze
bywała we Pranej i u prof. Doby w Rennes oraz szkoliła się w zakre
sie hematofagicznych Ceratopogonidae u prof. Kremera w Strasbourgu- 

W okresie 26 lat pracy w Instytucie Docent Skierska opubliko
wała 71 prac i artykułów dotyczących zagadnień akaroentomologicz- 
nych. Publikacje te oparte są w większości na badaniach własnych, 
dotyczących stawonogów mogących być wektorami chorób odzwierzę- 
cych w ogniskach naturalnych oraz stawonogów o znaczeniu sanitar
nym. Opracowania te dotyczą różnych grup stawonogów, jednakże 
większość - hematofagicznych komarów /Culicidae/ i kuczmanów /Ce
rat opogonidae/. W roku 1969 doc. Skierska rozpoczęła ba
dania nad prawie zupełnie nieopracowanymi w kraju muchówkami z 
rodzaju Culicoides_/Ceratopogoriidae/, wnosząc wiele nowych danych 
z zakresu faunistyki i ekologii tych hematofagów.

Doc. Skierska znajdowała również czas na pracę 
społeczną. Działała w Gdańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w 
Komisji Arachnoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Parazytolo
gicznego, była członkiem Polskiego towarzystwa Zoologicznego.

Zmarła 15 lipca 1978 roku w Gdańsku. Odeszła w pełni sił 
twórczych, w trakcie opracowywania monografii Culicidae, do os
tatnich chwil żyjąc swoją pracą.

Małgorzata Szadziewska



85

PBOP. DB JAimU WENGBIS

13 listopada 1978 zmarła prof.dr Janina W e n g r i s, wy
bitny zoolog i wychowawca młodzieży, zasłużony działacz Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego. Janina W e n g r i s ukończyła 
studia zoologiczne w Wilnie w 1933 roku specjalizując się w ento
mologii. Jeszcze w okresie' przedwojennym opublikowała kilka prac 
na temat występowania mrówek i rośliniarek. Po wojnie uzyskała 
stopień doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy o eko
logii mrówek. Jej promotorem był dawny nauczyciel, prof. J. Prtlf- 
fer. Mrówki stanowiły obiekt zainteresowania prof. W e n g r i s 
przez cały długi okres Jej działalności naukowej a kilka publi
kacji na ten temat ukazało się w latach siedemdziesiątych. 
Tematyka 26 rozpraw naukowych prof. Janiny W e n g r i s obej
muje również inne grupy i problemy entomologiczne. Pracowała Ona 
nad szkodliwymi owadami różnych upraw, nad zapylaczami a także 
nad owadami drapieżnymi - czynnikami naturalnej redukcji mszyc i 
in. owadów szkodliwych.

Prof. W e n g r i s była też wybitnym popularyzatorem w 
dziedzinie entomologii. Opublikowała ogromną liczbę artykułów, 
wygłosiła wiele odczytów i pogadanek. -Hyła też niezmordowanym or
ganizatorem i wychowawcą młodzieży. Całe niemal życie związała ze 
szkolnictwem wyższym- a w Akademii Bolniczo-Technicznej w Olszty
nie pracowała od początku istnienia tej Uczelni aż do śmierci, 
zdobywając niezwykłe uznanie i sympatię młodzieży.

Prof. W e n g r i s była organizatorem i długoletnim prze
wodniczącym Oddziału PPE w C]_Sztynie. Za tę, między innymi, owoc
ną działalność otrzymała złotą odznakę Towarzystwa oraz godność 
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Śmierć prof. dr Wengris to wielka strata dla polskiej 
entomologii.

Henryk Sandner
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OPLUSKWIANIE ENTOMOLOGICZNE

W omówieniu przebiegu Sympozjum Sekcji Łepidopterologiczne j 
PTE /Częstochowa, 29.V.1977/, napisanym przez E.Palika /Biul. 
Inform. PTE, Warszawa, nr 20, 1978, str. 80/, zamieszczono m.in. 
następujący akapit: 
- Postawiono pytanie: "Dlaczego nie wychodzą od szeregu jnż lat 

dalsze Klucze do oznaczania owadów Polski"? Prof. J.Eazowski 
informuje, że po reorganizacji Redakcji, której siedziba została 
przeniesiona do Wrocławia, w najbliższym czasie "Klucze" będą 
wydawane.

Jako sekretarz naukowy Kolegium Redakcyjnego "Kluczy do oz
naczania owadów Polski" od samego początku jego istnienia /13.IZ. 
1954 do lutego 1974, a później przewodniczący Kolegium /od mar
ca 1974 do 1.X.1977/ stanowczo protestuję przeciw publikowaniu 
przez Komitet Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego PTE informacji 
kłamliwych, szkalujących ofiarną pracę najlepszego aktywu Towa
rzystwa, aktywu pracującego nad "Kluczami" i liczącego ponad 50 
osób. Przecież każda z czterech osób wchodzących w skład Komite
tu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego PTE doskonale orientuje 
się w fałszyraości informacji podanej w cytowanym pytaniu.

Nie wiedząc siad nie, jakiego okresu ma dotyczyć określe
nie "od szeregu już lat" - podaję niżej tabelkę wydawania "Klu
czy" od początku /1954/ do końca 1976. *arto  tu też zaznaczyć, 
że w czasie przekazywania przewodnictwa Kolegium /w 1977 r./ mo
jemu Następcy, Koledze doc.dr hab. Andrzejowi Warchałowskiemu, 
17 dalszych tomów "Kluczy" /nr serii 97-115/ znajdowało się w 
drukarni po pełnym opracowaniu autorskim, redakcyjnym i edytor
skim. Napełniły one plan wydawniczy 1977» 1978 i 1979 roku.

rok
’---------------------

liczba 
wydanych 
tomów

numery 
serii

objętość 
w arkuszach
wydawni
czych

liczba

1954 5 1-5 12,10 569 |
1955 4 4-7 27,75 848
1956 12 8-19 47,25 1479
1957 2 20-21 12,25 261
1958 ;

I
22-25 17,75 599 i



- 87

I
Fok ;।

|

liczba 
wydanych ’ 
tomów

numery 
serii

objętość 
w arkuszach 
wydawniczych

I 
liczba | 
rysunków j

I
l |
i 1959 I 6 26-31 33,75 1159
I 1960 2 32-33 25,50 817
; 1961 3 - 34-36 14,00 514
i 1962 2 37-38 8,50 153
! 1963 4 39-42 38,25 1338
)1964 2 43-44 22,50 1028
j 1965 5 45-49 - 49,75 1637
>1966 5 50-52 25,25 719
>1967 4 53-56 24,50 599
11968 3 57-59 18,50 440
11969 5 60-64 30,50 1095
;197O * 65-68 14,75 314
>1971 4 .69-72 40,25 1515
»1972 5 73-77 37,50 1087
;1973 i 5 78-80 ' 18,00 733
1197^4 4 81-84 35,°o 696
j 1975 2 85-86 6,00 131
J1976 I

| 10 87-96 I 67,75 
j--------------------------

2805

Jak widać z tabelki, "najlepszym" rokiem Dyl rok 1976 - naj
wyższa liczba wydanych arkuszy wydawniczych. A w maju 1977 r. 
stawia się pytanie: "Dlaczego nie wychodzą od szeregu już lat 
dalsze Klucze Komentarz pozostawiam Czytelnikom.

Maciej Mroczkowski

Od Bedakcji:

Zgodnie z dobrymi obyczajami, Bedakcja Biuletynu Informacyj
nego publikuje list doc. Mroczkowskiego w całości łącznie z tytu
łem, którego subtelną formę i bogatą treść pozostawia ocenie Czy
telników. List nasuwa.kilka uwag. Informacja opublikowana w Biule
tynie Informacyjnym nie jest "kłamliwa". Dotyczy ona bowiem wymia
ny uwag podczas Sympozjum. Ani autor sprawozdania ani Bedakcja, 
nie ustosunkowali się do treści pytania i odpowiedzi, jakiej udzie
lił prof. Bazowski. "Kłamstwo" tkwiło więc w wymienionych podczas
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Sympozjum uwagach, a nie realizacji zawartej w Biuletynie Informa
cyjnym. Bedakcja przyznaje, że cytowany fragment sprawozdania 
można było zaopatrzyć w odpowiedni komentarz. Jednak Bedakcja nie 
dostrzegła w nim aż "szkalowania ofiarnej pracy...". Jest faktem, 
który doc. Mroczkowski w swym liście pominął, że w 1977 roku uka
zały się co prawda 3 zeszyty "Kluczy...", ale pod koniec roku. 
Przerwa mogła więc kogoś zaniepokoić, jakkolwiek trwała niespełna 
rok, a nie "szereg lat". Druga sprawa. Doc.Mroczkowski dokonał 
swoistego podziału członków Towarzystwa na "najlepszy aktyw" /pra
cujący nad "Kluczami..."/ i resztę. Jako sekretarz naukowy Kolegium 
Bedakcyjnego "Kluczy...", a później Przewodniczący Kolegium siebie 
ustawił tym samym z wrodzoną skromnością na czele tego aktywu. Be
dakcja, w skład której wchodzi dwóch członków "najlepszego aktywu" 
i dwóch gorszych członków nie czuje się uprawniona do oceny dzia
łalności członków PTE stając na stanowisku, że sądzić będą nas 
inni". Dziś wypada tylko stwierdzić, że próby wywołania fermentu 
w PTE są skazane na niepowodzenie.

POZNAŃ

W dniu 20 III 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Poznańskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: przewodnicząca - prof.dr Maria Beiger, wiceprzewodniczą
cy - doc. dr habil, Stanisław Burdajewicz, sekretarz - mgr Andrzej 
Nowosad, skarbnik - dr Dorota Luterek, członek Zarządu - prof. dr 
Aleksander Wróblewski oraz Komisję Bewizyjną: prof.dr Włodzimierz 
Bomankow, mgr Jan Kozłowski, dr Andrzej Sokołowski.

BITOM

W dniu 9 IV 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor
cze Oddziału Bytomskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w skła
dzie: przewodniczący - mgr Marian Bielewicz, wiceprzewodniczący - 
dr Andrzej Skalski, sekretarz - Leon Sawkiewicz, skarbnik - Maksy
milian Żak, członek Zarządu - Mieczysław Lessaer oraz Komisję Bewi
zyjną: Stanisław Skrabania, mgr Henryk Dutka, Bolesław Szczepański.
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SKIERNIEWICE

W dniu 18 IV 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Skierniewickiego PTE, na którym wybrano nowy Za
rząd w składzie: przewodniczący - dr Leszek Jesiotr, wiceprzewod
niczący - mgr Wojciech Zygadlewicz, sekretarz - inż. Alicja Mac te - 
siak, skarbnik - mgr Barbara Łabanowska, członek Zarządu - mgr 
Bolesław Iwanek oraz Komisję Bewizyjną: dr Maria KnńlIńskaa mgr 
Grażyna Kutryś, mgr Stanisław Piotrowski..

ŁÓDŹ

W dniu 2? IV 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Łódzkiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: - przewodniczący - mgr Bogusław Soszyński, wiceprzewod
niczący - mgr Jan K. Kowalczyk, sekretarz - mgr Krzysztof Mintus, 
skarbnik - mgr Bożena Krupa, członek Zarządu - Czesław Czapliński 
oraz Komisję Bewizyjną: Zygmunt.^Śliwiński, dr Teresa Jażdżewska, 
dr Edward Tranda.

BIAŁYSTOK

W dniu 28 IV 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Białostockiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodniczący - mgr inż. Ludwik Wojdyna, wiceprzewod
niczący - dr Łnż. Czesław Okołów, sekretarz - mgr 'Krystyna Dzie
kańska, skarbnik - mgr inż. Hanna Kwapisz, członek Zarządu - mgr 
inż. Elżbieta Suchocka oraz Komisję Rewizyjną: mgr inż. Jan Wasi- 
luk, mgr inż. Wiesław Piotrowski, mgr inż. Jadwiga Sakowicz. '■

LUBLIN

W dniu 16 V 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Lubelskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: przewodniczący - doc. mgr Mieczysław R. Krzywicki, wi
ceprzewodniczący - doc. dr habil. Zdzisław Cmoluch, sekretarz - 
dr Jolanta Napiórkowska, skarbnik - mgr Wanda Winiarska, członek 
Zarządu - dr Jacek,Łętowski, oraz Komisję Rewizyjną: dr Alicja
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Minda-Lechowska, prof. dr Bartłomiej Miczulski, dr Katarzyna 
Sęczkowska.

WROCŁAW

W dniu 22 V 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Wrocławskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodniczący - doc. dr habil. Piotr Niezgodziński, 
wiceprzewodniczący - doc. dr habil. Stanisław Bednarz, skarbnik 
- dr Weronika Kornalewicz, skarbnik - dr inż. Michał Hurej, czło
nek Zarządu - dr Krystyna Klein, oraz Komisję Rewizyjną: dr Maria 
K. Kbścielska, doc. dr habil. Maria Goos, mgr inż. Andrzej Karwac
ki, Jerzy Budzik.

WARSZAWA

W dniu 2? V 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Warszawskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodniczący - mgr Tomasz Bojasiński, wiceprzewod
niczący - dr Jadwiga Łuczak, dr habil. Andrzej Leśniak, sekretarz 
- mgr Tomasz Huflejt, skarbnik - inż. Róża Spalińska, członek 
Zarządu - dr habil. Eliza Prot oraz Komisję Rewizyjną: dr Danuta 
Cichy, dr inż. Andrzej Kolk, mgr inż. Józef Koszutski, dr inż. 
Sławomir Mazur, dr Antoni Hartman.

KRAKÓW

W dniu 1 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Krakowskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodniczący - prof. dr Stanisław Kapuściński, wi
ceprzewodniczący - doc.dr habil. Jerzy Starzyk, sekretarz - dr 
Małgorzata Skrzypczyńska, skarbnik - dr Teresa Jaworska, członek 
Zarządu - Witold Dobrański, oraz Komisję Rewizyjną: doc.dr Ryszard 
Strojnowski, dr habil». Zofia Ciesielska, dr Andrzej Wnuk.

RZESZÓW

W dniu 8 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczó-wy- 
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borcze Oddziału Bzeszowskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodniczący - dr inż. Zdzisław Przybylski, wice
przewodniczący - mgr Andrzej Głowacki, sekretarz - mgr Irena Troj- 
niar, skarbnik - mgr Apolonia Magoń, członek Zarządu - doc. dr Ze
non Czerniakowski, oraz Komisję Hewizyjną: mgr Franciszek Lisowicz, 
mgr Elżbieta Majchrowicz, inż. Maria Bolanowska,

SZCZECIN

W dniu 13 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Szczecińskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodnicząca - doc. dr habil. Irena Majchrowicz, wi
ceprzewodnicząca - mgr inż. Maria Wolender, sekretarz - mgr inż. 
Krzysztof Kubiak, skarbnik — mgr inż. Ireneusz Krupka, członek 
Zarządu - Mirosława Wincenciak-Dobak, oraz Komisję Hewizyjną: dr 
Jarosław Prabucki, mgr inż. Aleksander Plisowski, mgr inż. Tadeusz 
Kobiałka.

. OLSZTYN

W dniu 17 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Olsztyńskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodnicząca - prof,. dr Janina Wengris, wiceprze
wodnicząca - doc. dr habil. Irena Żurańska, sekretarz - dr Stanisła
wa Sowa, skarbnik - mgr Irena Mirowska, członek Zarządu dr Irena 
Mostowska, oraz Komisję Hewizyjną: inż. Waldemar Lejbrandt, mgr 
Eleonora Markiewicz, mgr Jerzy Adomas.

PSZCZYNA

W dniu 20 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Pszczyńskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd 
w składzie: przewodniczący - dr Leonard KLŁcza, wiceprzewodniczą
cy - mgr Józef Hurny, sekretarz - Bożena Kwiatkowska, skarbnik - 
mgr Iwona Pełczyńska,-członek Zarządu - doc.dr Kazimierz Górecki, 
oraz Komisję Hewizyjną: mgr Małgorzata Barysz, mgr Stanisław 
Moskal, Tadeusz Laskowski.
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BYDGOSZCZ

W dniu 21 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Bydgoskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: przewodnicząca - doc. dr habil. Aleksandra Błażejewska, 
wiceprzewodnicząca - prof. dr Melityna Gromadska, sekretarz - mgr 
Ewa Bawluk, skarbnik - mgr Zofia Jeleńska, członek Zarządu - mgr 
Tadeusz Matysiak, oraz Komisję Bewizyjną: doc.dr babil. Edward 
Berbeć, mgr Jarosław Buszko, mgr inż. Heliodor Banaszak.

KIELCE

W dniu 21 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Kieleckiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: przewodniczący - prof.dr Stanisław Wiąckowski, wiceprze
wodniczący - inż. Jerzy Drużyński, sekretarz - mgr Cezary Zieliń
ski, skarbnik - mgr Marek Jóźwiak, członek Zarządu - Jan Siudows- 
ki, oraz Komisję Bewizyjną: dr Maria Bertman, mgr Krzysztof Wers- 
tak, Grażyna Chmielińska.

GDAŃSK

W dniu 30 VI 1978 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Oddziału Gdańskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w 
składzie: przewodnicząca - doc. dr babil. Barbara Skierska, wice
przewodniczący - mgr inż. Bolesław Głąba, sekretarz - mgr Maria 
Szadziewska, skarbnik - mgr Ać - Burkiewicz, członek Zarządu - 
mgr inż. Andrzej Mędrzecki, oraz Komisję Bewizyjną: mgr Janina 
Bray, mgr inż. Klemens Stachurski, dr inż. Piotr Górski.

Komunikaty

0 PRZYSPOSABIANIU GAŁEK MOLINY DO ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW

Jednym z łatwo dostępnych w sklepach chemicznych środków do 
zabezpieczania zbiorów owadów jest "Moljnn" wytwarzana przez Go
rzowskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego "Biowet" i sprze
dawana jako "Uniwersalny środek molobójczy" w puszkach metalo
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wych, zawierających po 150 sztuk gałek o średnicy 20 mm i grubości 
około 12 mm, zwykle obustronnie, jednakowo płasko wypukłych.

"Molina" zawiera środek owadobójczy "Paradwuchlorobenzen". 
Jest to substancja krystaliczna, biała, o lotności 58,5 mg/1, 
która w temperaturze pokojowej sublimując, przechodzi łatwo w stan 
lotny. Jest to trucizna o działaniu oddechowym, która po wniknię-. 
ciu do ciała owadów niszczących zbiory entomologiczne, do ich ukła
du oddychania, uniemożliwia im oddychanie wewnątrztchawkowe oraz 
poraża ich system nerwowy. Dlatego środek ten znajduje zastosowa
nie przy dezynsekcji zbiorów przyrodniczych i chroni je też przed 
pleśnią.

Aby się można było łatwo posłużyć gałkami moliny w celach 
entomologicznych, należy je. do tego odpowiednio przysposobić. Naj
wygodniejsze w użyciu są gałki moliny osadzone na szpilkach, bo
wiem wówczas mogą być łatwo wbite do podkładu wyścielającego dno 
pudła czy gabloty entomologicznej, między okazy spreparowanych 
owadów.

Osadzanie gałek moliny na szpilkach dokonuje się przez wto
pienie główki szpilki do wnętrza gałki. Do tego celu używa się 
szpilek krawieckich z metalowymi główkami, wyrobionymi czyli 
sztancowanymi z jednego kawałka metalu. Gałka utworzona jest z 
substancji krystylicznej, która w przypadku przebijania szpilki 
przez nią rozlatuje się na kilka kawałków. Dlatego gałkę osadza 
się na główce szpilki przez wtopienie główki szpilki do wnętrza 
gałki. W tym celu ujmujemy zaostrzony koniec szpilki większą i 
grubszą pensetą lub kleszczykami a następnie główkę szpilki oraz 
jej część wierzchołkową wsadzamy do płomienia lampki spirytusowej 
czy palnika gazowego i rozgrzewamy je do czerwoności. Następnie 
przytykamy rozżarzoną główką szpilki do powierzchni płasko leżą
cej gałki w samym jej środku. Naciskając rozżarzoną główką szpil
ki gałkę moliny w tym miejscu, powodujemy pod wpływem gorąca 
utworzenie się niezbyt szerokiego wgłębienia wokół szpilki, wy
pełnionego cieczą powstałą z topiącej się substancji gałki. Po 
wytopieniu w gałce wgłębienia sięgającego do połowy grubości gał
ki, utrzymuje się w nim szpilkę przez chwilę w pozycji pionowej 
czyli prostopadle do szerokiej powierzchni gałki, aż do czasu wy
stygnięcia szpilki i stężenia cieczy, która w końcu przemieni 
się w taką samą krystaliczną masę jak reszta gałki, i spoi trwa-
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le szpilkę z gałką.
Taka gałka moliny z wtopioną szpilką jest gotowa do użycia w 

celach entomologicznych. Przy zatapianiu szpilek musimy się sta
rać, aby główka szpilki była koniecznie osadzona w połowie gru
bości gałki. Czynimy to po to, aby gałka sublimując równomiernie 
z całej swojej powierzchni, zmniejszała się jednakowo na całym 
obwodzie i do ostatka tkwiła na główce szpilki. Jeśli główka szpil
ki byłaby osadzona tylko w odległości 1/4 grubości od dolnej po
wierzchni gałki, wtedy gałka ulotniwszy 1/4 swej wielkości, pozo
stałą dużą częścią odpadnie od powierzchni górnej główki szpilki 
pod wpływem własnego ciężaru owadów i może zniszczyć zbiory. 
Przysposobione gałki z wtopionymi szpilkami wkłada się do metalo
wej puszki, w której je kupiono, przykrywa się na wierzchu papie
rem i szczelnie zamyka metalowym wieczkiem. Tak przysposobione 
gałki, można przechowywać.

Gałkę wbija się szpilką do podkładu wyścielającego dno. W 
gablotach i pudłach entomologicznych trzymanych poziomo, wbija 
się szpilkę prostopadle do powierzchni podkładu. W gablotach i 
pudłach trzymanych stojąco, w pozycji pionowej, wbija się szpilkę 
z gałką ukośnie z góry w dół, tak aby szpilka mogła się wysunąć z 
podkładu pod wpływem ciężaru gałki.

Jeżeli podkład w gablocie czy pudle jest ze steropianu czy 
torfitu z wierzchu przykryty papierem, wówczas wprost wbijamy w 
niego szpilkę z gałką moliny. W przypadku użycia na podkład bia
łego steropianu, bez okrycia go papierem, zmuszeni jesteśmy wsa
dzić na szpilkę pod gałkę moliny wycięty krążek papieru o średni
cy większej od średnicy zakładanej gałki, celem ochronienia od 
wytopienia części steropianu znajdującego się w okolicy gałki. 
Najkorzystniej jest zawsze pokryć papierem całą powierzchnię pod
kładu do wbijania szpilek, z wielu różnych względów.

Do pudła entomologicznego o powierzchni 28 x 21,5 cm daje 
się jedną, o powierzchni 55 z. 25 cm dwie, a do gabloty entomolo
gicznej o powierzchni 50 x 40 cm cztery gałki moliny, które roz
mieszcza się pojedynczo i równomiernie w ich środkowej części.

Substancja trująca z gałki moliny sublimuje szybciej w tem
peraturze pokojowej i gałka znika w okresie około dwóch tygodni. 
W niższych temperaturach odbywa się to powoli i gałka do zniknię
cia potrzebuje około miesiąca. Po pewnym czasie wszystko się 
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ulatnia i trucizna znika, a zbiór owadów - zwłaszcza w pudłach 
entomologicznych zawsze mniej szczelnych jest narażony na ponowne 
wejście tam nowych szkodników. W tym celu dobrze jest pudła meli
nowane owinąć ciasno w papier pakunkowy i dobrze związać sznurkiem. 
To zabezpiecza owady wewnątrz aż do następnego otwarcia pudła.

Należy trzymać się tej zasady, że kiedy otwieramy pudło czy 
gablotę, aby wyjąć z niej 'owady do opracowania, czy umieścić nowe, 
należy zawsze włożyć nową gałkę moliny,celem zabicia wrogów, mi- 
mowoli wnoszonych do zbioru.

Niejeden już zbiór tak przapadł, z winy samych entomologów. 
Dlatego pamiętajmy o zabezpieczeniu zbiorów entomologicznych, któ
re nam są potrzebne na dzisiaj a w przyszłości mogą służyć dalej 
nauce.

Stanisław Kapuściński

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EKOLOGII SZKODNIKÓW PRZY KOMITECIE 
EKOLOGII PAN

Komisja pracuje w kontekście z Komitetem Ochrony Roślin PAN. 
W wyniku przeprowadzonej analizy wśród zainteresowanych pracowni
ków naukowych ochrony roślin oraz ekologów-teoretyków wytypowano 
grupę 4 ekologicznych tematów badawczych dotyczących entomologii 
rolnej i sadownictwa, które uznano za najbardziej istotne dla 
aktualnych potrzeb postępu nauki i praktyki w tych dziedzinach. 
Typowano tylko problematykę ogólnoekologiczną wychodząc z założe
nia, że w warunkach naszego kraju ekologia szczegółowa określo
nych, ważnych gospodarczo gatunków jest już przedmiotem wystar
czającej uwagi wyspecjalizowanych placówek nauki o ochronie roś
lin. W przygotowaniu są spotkania zainteresowanych sprawami szkod
ników szklarni /może także innych środowisk zamkniętych/ i ento
mologii leśnej.

Typowano problematykę niedostatecznie uwzględnianą lub nawet 
zaniedbaną.

Proponuje się zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia: 
1. Zweryfikowanie słuszności aktualnych hipotez na temat mecha

nizmów tworzenia gradacji oraz sprawdzenie losów wyspecjali
zowanych entoEcfagów w okresach depresji gatunków żywiciels- 
kich.
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2. Badania migracji szkodliwej entomofauny ze szczególnym uwzględ
nieniem Agrotinąę.

5. Barinnis nad dynamiką mszyc wraz z rozpoznawaniem odporności 
odmianowej zbóż na mszyce.

4. Znaczenie dla praktyki zjawiska plastycznego rozwarstwienie 
ekologicznego populacji.

Uznano 5 następujące problemy ekologiczne jako szczególnie 
ważne dla postępu biologicznych zwalczania szkodników roślin.

I. Biooenostyczna regulacja pojawu ważniejszych bezkręgowców w 
uprawach rolnych. ,

U. Zagadnienia tolerancji roślin na uszkodzenia przy ocenie 
szkodliwości "agrofagów".

III. Skutki ekologiczne aktualnych trendów postępu rolniczego.

Osoby zainteresowane którymś z wymienionych zagadnień lub 
dysponujące materiałami nawiązującymi do nich, albo też prowadzą
ce badania w innym programie badawczym, ale dające się rozszerzyć 
i na nasze zagadnienia, proszone są o porozumienie się z Komisją 
Ekologii Szkodników Komitetu Ekologii PAN. Nasz adres dla kores
pondencji: albo 1/ prof. dr K. Tarwid, Instytut Ekologii PAN 
Dziekanów Leśny, Konopnickiej 1, 05-150 Łomianki, albo: 2/ Biuro 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Nowy 
świat 72, 00-550 Warszawa dla prof. K. Tarwida.

Kazimierz Tarwid

notulae ODONATOLOGICAE

Na pierwszym Europejskim Sympozjum Odonatologicznym obradu
jącym w Belgii /Gandawa, 22-25 X 1971/ ukonstytuowało się Między
narodowe Towarzystwo Odonatologiczne /Societas Internationalis 
Odonatologica/, które z początkiem 1972 roku rozpoczęło wydawanie 
biuletynu "Odonatologica". Na kolejnych sympozjach odonatologicz- 
nych /Lancaster 1975, Gainesville 1977/ rozważano powszechnie ak
ceptowane propozycje rozszerzenia działalności wydawniczej Towa
rzystwa. Przystąpiono do wydawania drugiego czasopisma "Notulae 
Odo natologicae".

Będą w nich zamieszczane krótkie oryginalne prace poświęco
ne faunistyce, obserwacjom terenowym, badaniom hodowlanym i la



97

boratoryjnym oraz recenzje książek. Towarzystwo pragnie w ten 
sposób podjąć próbę dalszej stymulacji badań odonatologicznych, 
zwłaszcza poprzez skupianie dotychczas rozproszonych w rozmaitych 
wydawnictwach notatek, by w rezultacie ułatwić korzystanie’z nich 
specjalistom i tym entomologom, którzy nie mają dostępu do dużych 
bibliotek.

Międzynarodowe Towarzystwo Odonatologiczne ma na uwadze rów
nież amatorów.

"Notulae Odonatologicae" będą akceptowały wszelkie wartościo
we pod względem naukowym przyczynki napisane w jakimkolwiek języku 
posługującym się alfabetem łacińskim-, chociaż język angielski jest 
szczególnie zalecany. Towarzystwo pragnie w ten sposób zabezpieczyć 
wiele przypadkówych lecz ważnych obserwacji, które dotychczas gi
nęły w szufladach licznych biologów na całym świecie.

Można żywić nadzieję, że również wielu polskich entomologów, 
zarówno naukowców, jak i amatorów, skorzysta z udostępnianych ła
mów nowego wydawnictwa. Wszystkim zainteresowanym podaję adres 
redakcji "Notulae Odonatologicae":

Department of Animal Cytogenetics and Cytotaxonomy 
State University of Utrecht
Padualaan 8, Utrecht 2506, The Netherlands

Stefan Mielewczyk

NOWI CZŁONKOWIE PTE

W dniu 9 III 1978 roku, zostali przyjęci do PTE: 
Krzysztof Kucharczyk, Helena Adamczyk /Oddział w Kielcach/, mgr 
Lech Lechowski, mgr Bożena Łagowska, mgr Grzegorz Soczyński /Od
dział w Lublinie/, mgr Marian Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Ku
biak /Oddział w Szczecinie/, Jarosław Zeniuk, Jan Siekierski, mgr 
Włodzimierz Sterzyński, inż. Marek Sygnowski, mgr inż. Piotr Lu- 
tyk, Krzysztof Łoś, Tomasz Szewerniak, mgr inż. Henryk Kurczewski 
/Oddział w Warszawie/.

W dniu 24 I? 1978 roku,zostali przyjęci do PTE:
Andrzej Jadwiszczak, Lech Krzysztofiak, Ireneusz Marcjanik, Jo
lanta Wojciechowska, mgr Janusz Majecki, mgr Jacek Siciński, mgr 
Jolanta Wiedeńska, mgr Elżbieta Zaborska /Oddział w Łodzi/, mgr 
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Barbara Bychlik, mgr Elżbieta Wegner, mgr Katarzyna Cholewicka 
/Oddział w Warszawie/.

W dniu 15 V 19/8 roku, zostali przyjęci do PTE: 
Izabela Lenarciak /Oddział w Lublinie/, mgr Łnż. Zofia Gromisz 
/Oddział w Skierniewicach/, Zbigniew Mika, mgr inż. Ireneusz Krup
ka /Oddział w Szczecinie/, mgr inż. Janusz Winiarski /Oddział w 
Warszawie/.

W dniu 16 VIII 1978 roku zostali przyjęci do ME: 
inż. Krystyna Komenda, Marianna Stoczko /Oddział w Białymstoku/-, 
Maria Stankiewicz, mgr Jadwiga Dolna, Jolanta Euks, Tadeusz Chrza
nowski, Dagmara Berndt /Oddział w Bydgoszczy/, mgr Urszula Szymań
ska /Oddział w Bytomiu/, Janina Kubiś, mgr Cezary Zieliński, Mał
gorzata Lechnicka, Janusz Sochacki, mgr inż. Jan Chmielewski, Ur
szula Biesaga, mgr Lidia Jabłońska, Elżbieta Majewska, Ewa Drożdża!, 
mgr Krzysztof Werstak, Danuta Kudła, Grażyna Chmielińska, Marek 
Jóźwiak /Oddział w Kielcach/ mgr inż. Wojciech Sądej /Oddział w 
Olsztynie/, Lech Buchholz /Oddział w Poznaniu/.

W dniu 1 XII 1978 roku zostali przyjęci do PTE: 
Zbigniew Górski, Marian Tuszyński, mgr inż. Jan Czechowski /Od
dział w Krakowie/, dr Tadeusz Puszkar /Ossział w Lublinie/, mgr 
Anna Majewska, mgr Adam Głazaczow, mgr Seweryn Grobelny, Jerzy 
Gutkowski, mgr Jadwiga Skokowska /Oddział w Poznaniu/, mgr inż. 
Ewa Ciszewska, Lucyna Klebowicz, mgr inż. Zofia Zawada, mgr Łnż. 
Kazimiera Badała /Oddział w Bzeszowie/, inż. Elżbieta Wiśniewska 
/Oddział w Skierniewicach/, dr inż. Henryk Malinowski, prof.dr 
Horst AspBck, Wojciech Karkowski /Oddział w Warszawie/, doc. dr 
habil. Bernhard KLausnŁtzer /Oddział we Wrocławiu/.

Skrzynka łączności

Pan Lars Ove Hansen /Sparavollen 25, N-5000 Dramen, Uorway/ 
pragnie nawiązać kontakt z entomologami /lepidopterologami/, 
członkami Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Język angiels
ki.

Mieszkaniec Syberii, młody entomolog-amator, interesujący 
się rodzinami: Cerambycidąe a także Scarabaeidaa i Carabidae, na- 
wiąże chętnie kontakt z polskimi kolegami w celu wymiany doświad
czeń i materiałów. Dysponuje zbiorami chrząszczy z centralnej Sy-



- 99 -

feerii i wschodnich terenów Związku Radzieckiego.

Adres: SSSR, 660078 Krasnojarsk-78, 
ul. 60 let Oktjabria 43 kw. 22, 
Konowałowu Siergieju Władimirowie z u.
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