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Na co komu entomologia ?

N

awiązuję do tytułu "wstępniaka" który
napisał Jacek Kalisiak w inauguracyjnym
numerze Biuletynu nie po to aby dyskutować o potrzebie istnienia takiego pisma. Potrzeba ta jest dla mnie oczywista. Bo czyż nie
powinien zostać ślad po wielu ciekawych referatach, wygłoszonych na naszych piątkowych
spotkaniach ? Czy nie powinny zostać utrwalone
nasze spory o to, czym dla nas jesfentomologia
i jak się ją powinno uprawiać ? Jednym słowem,
czy nie powinniśmy utrwalić stanu naszej
dzisiejszej świadomości ? Biuletyn taki da
również możliwość wymiany praktycznych informacji o ciekawych przyrodniczo miejscach,
wartych przeczytania książkach, interesujących choć nie mających rangi naukowego odkrycia
obserwacjach i o wszystkim co uznamy za ważne. Nie będę więc przekonywał dalej, iż pismo takie
jest potrzebne, lecz zaproponuję temat dla mnie istotny, mając nadzieję ze i inni koledzy będą się
chcieli w tej materii wypowiedzieć.

C

zym dla mnie jest entomologia ? Zajrzawszy w głąb swojej duszy muszę zacząć od dość zaskakującego stwierdzenia: właściwie to ja nie jestem entomologiem. Jestem człowiekiem, któremu potrzebny jest do godziwego egzystowania kontakt z przyrodą. Tylko jak długo można
chodzić po lesie i wzdychać: jak tu pięknie, jak cudownie. Co zrobić aby miłość do przyrody nabrała
godnego siebre wymiaru, aby powstała prawdziwa i głęboka więż? Myślę, że właśnie z tej głębokiej,
choć nie w pełni uzmysławianej, potrzeby przyjaźni między człowiekiem i przyrodą zrodził się taki
fenomen naszych czasów jak masowe zbieranie grzybów, czy wędkarstwo. Myślę, że ta potrzeba
przyjaźni była również jednym z powodów upowszechnienia turystyki. Zbieranie grzybów, wędkarstwo. czy turystyka stają się motywacją do przebywania w plenerze, nadają mu sens. Niezapomniane wrażenia równoważą wysiłek i trudy wędrówki, a wszystko to jest właśnie tym czego szukamy - intymnym kontaktem z naturą. Przyglądając się działaniu coraz powszechniejszego ruchu
ornitologicznego widzę jeszcze inny sposób zbliżenia się do natury - poprzez poznanie. Ornitolodzy
obserwują i fotografują uczą się odróżniać ptaki w locie, rozpoznają głosy, organizują akcje liczenia
zagrożonych gatunków. Wydaje mi się jednak, że aby uzyskać spełnienie w swoim obcowaniu z
przyrodą nie jest istotne czy zajmujemy się ptakami, ssakami, czy może owadami. Świat owadów ma
tylko jeden wabik, który czyni go intrygującym i pociągającym: jego różnorodność gatunkowa, zmienność form i zjawisk które nie dadzą się porównać z niczym innym na Ziemi. Jest przy tym słabo poznany, owiany mrokiem tajemnicy i właściwie wszystko jest tu dopiero do zrobienia. I chyba dla tego,
poprzez motyle i ważki szukam bliskości z przyrodą.
Wiktor Majak

Opracował i wydał dla pożytku wewnętrznego Jacek Kalisiak
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Uwagi na temat biologii Psychidae
BARBARA MARCINIAK, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101
o rodziny Psychidae należą motyle o małych i średnich rozmiarach. W Palearktyce żyje 396
gatunków, w tym 30 podgatunków (Sauter & Hattenschwiler,1991). Spotykane są one na
L M / wszystkich kontynentach, z wyjątkiem obszaru arktycznego i antarktycznego. W Polsce na
podstawie danych z piśmiennictwa stwierdzono występowanie 36 gatunków. (Marciniak, w druku).
W obrębie rodziny Psychidae zaobserwowano duże różnice w budowie samic. Różny jest
również sposób składania jaj i zachowanie tych owadów w czasie kopulacji. Na tej podstawie
wydzielono podrodziny. Samice uskrzydlone składająjaja w szczeliny lub zagłębienia kory. W faunie
polskiej samice jedynie czterech gatunków mają w pełni rozwinięte skrzydła i są zdolne do lotu. Są to
samice Diplodoma laichartingella (Goeze), Narycia duplicella (Goeze) i N.astrella (Herrich-Schaffer)
- gatunków należących do podrodziny Naryciinae oraz Melasina ciliaris (Ochsenheimer), gatunku
należącego do podrodziny Typhoniinae.
Samice bezskrzydłe składają małe, gładkie, pokryte delikatną skorupką jaja (Forster, Wohlfahrt
1960), do koszyczka gąsienicy lub w wylinkę poczwarki. Wśród nich samice plemienia Dahlicini
(Naryciinae), podrodzin: Taleporiinae ( Taleporia), i Psychinae (Bacotia. Proutia, Psyche) mają
dobrze rozwinięte nogi i czułki. Samice plemienia Dahlicini wychodzą z koszyczka w marcu
i kwietniu, a samice pozostałych wymienionych podrodzin w maju i czerwcu Po wyjściu z koszyczka
na jego brzegu oczekują samca. Kopulacja odbywa się na zewnątrz koszyczka, a jaja skłaaane są do
jego wnętrza. Samice gatunków partenogenetycznych Dahlica triquetrella (Hbn.)
D
dTenella
(Hein.) składają niezapłodnione jaja.

Fot.1. Koszyczek Psyche casta (Pall.) i bezskrzydła samica tego gatunku
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Rys.1. Zróżnicowanie koszyczków budowanych
przez gąsienice Psychidae:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Psyche casta (Pall.)
Dahlica triquerella (Hbn.)
Taleporia tubulosa (Retz.)
Canephora unicolor (Hufn.)
Sterrhopterix fusca (Haw.)
Megalophanes viciella (Den. & Schiff.)
Proutia betulina (Zell.)
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Samice podrodzin Ec c t m o p t e r y g r o e (B -gis. Rebelia. Psychidea.. Epichnopteryx) i 0 ^eticinae
plemienia Acanthopsychin Acatrcosyche Canephora. Pachytelia, Ptilocephala. Megalophanes) są
również bezskrzydłe Maja. zreou- r * a ~ e nogi czułki. Ich rozwój przebiega w koszyczku. Przed
kopulacją wylinka poczwarki pętca Samica opuszcza egzuwium, pozostaje jednak w koszyczku, w
którym również następuje zapłodnię".e J ą a swadane są w wylinkę poczwarki.
Samice plemienia Phalacropterygmi ( Phalacropteryx. Sterrhopterix, Apterona) nigdy nie
opuszczają egzuwium poczwarki ; w cełu zaotodriema samiec musi najpierw wprowadzić odwłok
przez ścianę egzuwium poczwarxi Jaja s*.<acare s ą w wy inkę
Po wylęgu młode gąsienice zaczynają budować koszyczek, w którym później przebiega ich
rozwój. Gąsienice części gatunków rozpoczynają budowę koszyczków jeszcze w koszyczku matki
wykorzystując jego materiał jako budulec. Gąsienice innych - budują swój po opuszczeniu koszyczka
matki, ale wszystkie przed rozpoczęciem żerowania Wyjątek w naszej faunie stanowią gąsienice
Apterona helicoidella, które w młodości minują liście, potem zerują na spodniej stronie liścia budując
koszyczki. Podsumowując, larwy Psychidae całe życie spędzają w koszyczku przez siebie zbudowanym. Budują go natychmiast po wyjściu z jaja i powiększają stopniowo wraz ze wzrostem. Z zewnątrz koszyk pokryty jest w sposób charakterystyczny dla gatunku ziarnami piasku, fragmentami
roślinnymi, czasem także chitynowymi.
Motyle z rodziny Psychidae zimują w stadium gąsienicy, czasem występuje dwukrotne lub
nawet trzykrotne zimowanie. Zmienność długości życia pokoleń różnych gatunków Psychidae zwią-

Fot.2. Gąsiennica Talepona tubu osa (Retz) i jej koszyczek
zana jest z przystosowaniem gąsienic do niesorzyjaiących warunków środowiskowych. W cnłc
niejszych strefach klimatycznycn. u gatunków rozwijających się na południu Europy w ciągu jedne
roku. obserwowane jest wydłużenie cyklu życiowego. Gąsienice gatunków należących do tej rodź
zwykle linieją. pięć razy Proces aiaoauzy zwięKsza moziiwości przystosowania się do ekstremalni
warunków klimatycznych. Przea przepoczwarczeniem koszyk larwy zostaje przez nią przytwi
dzony końcem głowowym do drzewa lub innej stałej powierzchni oraz zamknięty wydzieliną przędi

Jest to fragment referatu wygłoszonego przez autorkę na Sympozjum Lepidopterologicznym Toruń 1994. przeznaczony do dalszego opracowania.
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lekcja Entomologiczna w Tomaszowie Mazowieckim.
JACEK KURZAWA, ul. Mazowiecka 1 m. 84, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W

ostatnich latach liczba ludzi zajmujących się entomologią w Tomaszowie wyraźnie wzrosła.
Nie jest to jednak niczym nadzwyczajnym - w mieście leżącym niemal w środku Puszczy
Pilickiej entomologię można było uprawiać bez większego wysiłku. Tak się jednak zdarzało
ze po kilku latach zbierania owadów ludzie zniechęcali się, a ich zbiory ulegały zniszczeniu. Przyczyną tego był zazwyczaj brak kontaktów z innymi entomologami, a co za tym idzie brak fachowej
literatury, odpowiedniej wiedzy, jak również sprzętu (szpilek, gablot, octanu itp.).
Już od 1985 roku dr Bogusław Soszyński przekazywał mi książki, kserokopie kluczy, szpilki,
Dctan oraz swą wiedzę podczas wspólnych wycieczek na Syrphidae, co reasumując na dzień dzisiejszy wyszło wszystkim "na dobre". Mam tu na myśli również dzisiejszych i jutrzejszych entomologów, gdyż Tomaszów jest już dzisiaj nieźle zaopatrzony w literaturę i sprzęt.
Ponieważ już od kilku lat pracuje prężnie kilku entomologów w Tomaszowie i wciąż przybywają nowi, jesienią 1993 roku powstała Sekcja Entomologiczna przy Muzeum w Tomaszowie Maz.
skupiająca obecnie 10 osób. Spotykamy się co kilka tygodni w soboty i omawiamy różne trapiące
l a s problemy i wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami terenowymi.. Niektóre z poruszanych
lematów na spotkaniach to: "Problemy z rozróżnianiem przeplatek z grupy Melitaea athalia (L.)",
'Menesia bipunctata(Zoubkoff) (Cerambycidae, Coleoptera) - nowy gatunek dla Wyżyny Małopolskiej", "Metody zbierania i hodowli larw Cerambycidae.", "Występowanie motyli dziennych
[Rhopalocera) w Polsce."
Do wszystkich docierają aktualności z Polski o produkcji sprzętu entomologicznego czy np. o
'Atlasie rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce" prowadzonym przez prof. J. Buszkę z Torunia
- spraw, wiadomo, zawsze jest wiele. Cieszymy się więc, że w Łodzi powstał Biuletyn Entomologiczny, na łamach którego będzie można dowiedzieć się o pracy łódzkich entomologów, podzielić się
swoimi spostrzeżeniami i omówić sprawy interesujące łódzkiego i tomaszowskiego entomologa.
W przyszłym roku planujemy dużo "jeździć po Polsce" i w dalszym ciągu penetrować nierozDoznaną jeszcze do końca Puszczę Pilicką. Może uda się nam zorganizować jakieś wspólne wyjazdy
z entomologami łódzkimi.
Niniejszy artykuł o nas chcielibyśmy potraktować jako przedstawienie się. Podajemy tez swoje
adresy wraz z kilkoma informacjami.

1 Jacek Kurzawa
ul.Mazowiecka 1 m 84: 97-200 Tomaszów Maz.
(z) Cerambycidae. Buprestidae Scarabaeidae (Col).
Rhopalocera (motyle dzienne), Syrphidae. Bombylidae. Conopidae. Asilidae (Diptera)
(s) Cerambycidae (hodowla i oznaczanie).
(I) 4500
2. Piotr Groń
ul.Akacjowa 10 m.13; 97-200 Tomaszów Maz.
(z) Macrolepidoptera. Cerambycidae (Col)
(I) 3000
3. Zbigniew Mocarski
ul.Zagajnikowa 12/16 m.797-200 Tomaszów Maz
(z) Macrolepidoptera, Carbidae, Cerambycidae (Col.)
(I) 1200
4. Dariusz Duczkowski
ul.Mazowiecka 2c m.34; 97-200 Tomaszów Maz.
(z) Cerambycidae, Carabidae, Scarabaeidae (Col.)
(I) 3000
5. Grzegorz Socha
Teofilów 40; 97-215 Inowłódz
(z) Coleoptera

Siuletyn Entomologiczny Nr 1/2

6. Andrzej i Kamil Borkowscy
ul. Graniczna 21 m.3; 97-200 Tomaszów Maz.
(z) motyle i chrząszcze
(I) 300
7. Andrzej Nowakowski
ul.Główna 25: 97-213 Skierniewice
(z) motyle i chrząszcze
(I) 700
8. Rafał Has
ul. Legionów 50 m.10: 97-200 Tomaszow Maz.
(z) Rhopalocera
(I) 200
9 Krzysztof Jarecki
ul.Piaskowa 51; 97-200 Tomaszów Maz.
(z) Macrolepidoptera
(I) 400

Objaśnienia skrótów:
(z) zainteresowania
(I) liczba okazów w zbiorze
(s) specjalizacja
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Wrażenia przyrodnicze z Wysp Brytyjskich
MICHAŁ GRABOWSKI, student IV roku Biologii Środowiskowej UŁ
93-172 Łódź ul. Łukasińskiego 5 m 13

Obejmijcie mnie, wzgórza, i trzymajcie w swych objęciach.
- William Wordsworth, "Samotnik"

C

óż, takich mniej więcej wrażeń (posługując się słowami poety) doświadczyć można zwiedzając

którekolwiek z tych wspaniałych pustkowi, w jakie obfituje Wielka Brytania. Muszę przyznać,
że było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bowiem spodziewałem się ujrzeć i co gorsza, z
początku, ujrzałem ten kraj jako zupełnie zindustrializowaną i pozbawioną wszelkich walorów przyrodniczych pustynię. Właściwie, pech mój polegał na znalezieniu się w aglomeracji West Midlands,
najbrzydszej i jak sami Anglicy podkreślali, najmniej gościnnej części Zjednoczonego Królestwa. Było
jednakowoż coś co nie pozwalało mi na pogrążeniu się w marazmie - była to głęboka i wyniesiona z
Polski, tęsknota za przyrodą za lasami i łąkami. To właśnie dlatego starałem się wyrwać choć na
chwilę z miasta i nacieszyć się tym'co Brytyjczycy określają mianem "countryside". Efektem tego są
setki przeźroczy i wspomnień, których nikły procent przedstawiłem na poprzednim zebraniu, a tutaj
postaram się utrwalić.
Wielka Brytania to kraj o bardzo długiej historii, przez którą przewinęło się wiele tworzących ją
narodów, mających niebagatelny wpływ na jej środowisko naturalne. Nie ma co ukrywać, ów Albion
znajduje się na progu klęski ekologicznej, tysiące lat rabunkowej eksploatacji przyrody sprawiły, iż
już w średniowieczu wyginęły tam takie zwierzęta jak niedźwiedzie, jelenie - nie mówiąc już o turach,
wilkach czy rysiach. Zniszczenia te zresztą dotyczą w równym stopniu owadów i ich środowiska naturalnego, co jest tematem mojego referatu na następnym zebraniu i ukaże się na naszych łamach
jako osobny artykuł.
Pozostało jednak w tym kraju kilka miejsc, kilka
przyrodniczych sanktuariów, które koniecznie trzeba
odwiedzić, są one tym cenniejsze że unikalne! Te odwiedzone przeze mnie. to:
- Dartmoor National Park - tysiące hektarów
wrzosowisk i torfowisk na wzgórzach o wysokości do
600 m npm.. gdzie Conan Doyle umieścił akcję "Psa
Baskerville'ów", którego upiorne wycie słychać gdy wieczorem podczas zapadającej mgły nogi zapadają nam
się w trzęsawisko, a jedyne co widzimy dokoła to kamienne kręgi sprzed tysięcy lat. Poza tym, ogromna wilgotność powietrza czyni nieliczne tamtejsze lasy podobnymi do tropikalnych ze względu na ogromną ilość epifitycznych mchów i porostów takich jak Usnea sp. i czyni
to miejsce jeszcze bardziej tajemniczym i ciekawym.
- Snowdonia National Park (i w ogóle cała
Walia) - po prostu fantastyczne miejsce, sceneria
Snowdonii bywa często wykorzystywana jako miejsce
akcji filmów "fantasy", i nie ma się czemu dziwić - odludzie. ponury krajobraz z poszarpanymi skałami i
zwałami ogromnych głazów i mgły zapadające w ciągu
kilku minut czynią ten krajobraz przerażającym i
fascynującym zarazem. Ach, i jeszcze jedno, najwyższy
szczyt: Snowdon ma 1085 m npm., a nazwę swą
wywodzi od ogromnej liczby konkrecji białego skalenia

sprawiających wrażenia
%
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skalach. Do tego jeszcze nie dający się porównać z niczym innym język walijski - absolutna egzotyka.
- S z k o c j a - baśniowa kraina, góry pokryte śniegiem prawie cały rok (najwyzsza: Ben Nevis ok. 1315 m npm.) wznoszą się tuż nad krętymi zatokami i jeziorami, zwanymi tu "lochs", a na ich stokach i na niezliczonej ilości wysp - zamki...
Tego nie da się opisać, kiedy siedzi się księżycową nocą przy ognisku u stóp ruin zamku z X w., dokoła tylko morze, góry i foki pluskające się i prychające nieopodal, to czego jeszcze do szczęścia
potrzeba?!
No i byłbym zapomniał o akcencie entomologicznym - meszki pogryzły mi ręce i twarz tak, że
przez miesiąc wyglądałem jak trędowaty, ale to temat na osobną opowieść.
Mógłbym tak jeszcze długo, ale to nie miejsce na podobne wynurzenia... Gorąco namawiam
do odwiedzenia Wielkiej Brytanii, nawet jeżeli podczas pobytu tam nie uda się Wam zobaczyć ani
jednego owada, a zainteresowanym chętnie udzielę informacji o tym co gdzie i jak...
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Korespondencja:
Otrzymałem interesujący i bardzo konkretny list od Kolegi J.M.Gutowskiego.
Jerzy M. Gutowski

Białowieża, 1994.11.04

(...)
Przyznaję, Ze mam mieszane uczucia, widząc kolejne nowe
czasopismo dotyczące owadów. Z jednej strony cieszę się, Ze wypełni ono
jakąś lukę w wymianie myśli, nawiązywaniu kontaktów, propagowaniu idei
ochrony przyrody, itp. Z drugiej zaś strony z niepokojem patrzę na następną
próbę rozpraszania informacji naukowej i pośredr\jo obniżania rangi
pozostałych polskich czasopism. Sądzę, Ze należałoby z zakresu
czasopisma bezwzględnie wykluczyć wszelkie oryginalne artykuły wnoszące
nowe dane do faunistyki, systematyki, zoogeografii, itd. Takie prace lepiej,
zarówno dla autorów, jak i przede wszystkim dla potencjalnych czytelników,
umieszczać w wydawnictwach ściśle naukowych o szerszym zasięgu.
W "Biuletynie Entomologicznym" mogłoby znaleźć się (podobnie
jak i w innych tego typu wydawnictwach na świecie) informacje o mających
się odbyć spotkaniach, zjazdach, konferencjach; sprawozdania z takich
imprez, sprawozdania (wspomnienia) z wypraw entomologicznych; adresy
entomologów z ich specjalizacjami, kącik poświęcony wymianie owadów;
ogłoszenia dotyczące sprzętu entomologicznego; informacje o książkach
poświęconych owadom, artykuły metodyczne, opisy kolekcji, interesujących
postaci (np. Boguś Soszyński), itp.
Sugerowałbym, aby "Biuletyn" obejmował swym zasięgiem całą
Polskę, a nie tylko region łódzki. Ważne byłoby zmobilizowanie wszystkich
polskich entomologów (jeżeli byłby to biuletyn ogólnopolski) do przysyłania
do redakcji informacji o ostatnio opublikowanych swoich pracach - byłby to
najszybszy i możliwie pełny przegląd literatury.
Odnośnie do otrzymanego egzemplarza "Biuletynu", to uważam za
błąd opublikowanie danych faunistycznych dotyczących gatunków z rodzaju
Gnorimus. W sumie nie wiadomo jak je traktować - czy jako opublikowane,
czy nie? Kio ma szansę skorzystać z takiej trudno dostępnej informacji? W
efekcie - więcej zamieszania niż pożytku.
Jeszcze jedna uwaga. Przystępując do twydawania takiego
biuletynu należy przewidzieć środki na korespondencję (oprócz kosztów
samego drukowania) do licznej rzeszy odbiorców. Powinno się załozyć
ciągłość (żeby nie był to twór efemeryczny), przewidzieć zaabsorbowanie
czasowe w najbliższych latach, itd.
Jeżeli to wszystko wziął Pan pod uwagę i jeżeli "Biuletyn
Entomologiczny" będzie biuletynem, a nie kolejnym czasopismem naukowym
czy popularno-naukowym, to szczerze życzę powodzenia i polecam się jako
odbiorca.
Z poważaniem
J.M.Gutowski
P S.
Obecnie jestem zbyt zajęty żeby napisać coś dla "Biuletynu".
Mozę Pan natomiast wykorzystać fragmenty tego listu, jeżeli to byłoby
przydatne (sądzę, że dyskusja w najbliższych numerach biuletynu byłaby
wskazana)
Drogi Kolego,
W swoim liście kreśli Pan obraz biuletynu jaki chciałby Pan
otrzymywać i jest to w pełni zrozumiałe. Pomijając jednak fakt. Ze nie jest to
do końca obraz pisma jakie ja chciałbym otrzymywać, a szczególnie jakie
chciałbym współtworzyć, pozwolę sobie na kilka uwag. Chciałby Pan sobie
zapewnić komfort informacyjny, a za to trzeba po prostu zapłacić. Na
powołanie takiego typu pisma nie może się zdobyć PTE, a próby jakie kiedyś
czyniła (vide poprzednik Wiadomości Entomologicznych) trudno zaliczyć do
udanych. Nie bardzo mnie podnieca wizja "Biuletynu'Informacyjnego'
poza tym obawiam się, że za pisanie sprawozdań i życiorysów trzeba by po
prostu płacić aby można wydać więcej niż rocznik, a i wtedy nie jestem
pewien, czy dałoby się to czytać. Ja wierzę. źe jest jeszcze trochę ludzi
(znam Takich !!!) dla których owady to pasja i będą chcieli pisać o owadach i
swoich z nimi przygodach.
Jednak znaczna część propozycji dotyczących profilu biuletynu
bardzo mi się podoba. Pomysł na listę publikacji polskich entomologow
kupuję i czekam na nadbitki lub informacje. Pytanie: wszystkie artykuły, czy
tylko te tyczące polskiej fauny? Mozę poszerzyć o artykuły zagraniczne
istotne dla fauny Polski? Dopisuję jeden punkt do profilu pisma.
Sprawozdania z wypraw entomologicznych zamówiłem, ale może ktoś z
kolegów będzie pierwszy? ... artykuły metodyczne, opisy kolekcji
(pozostających w rękach prywatnych?!), interesujących postaci .. czekam na artykuły!
Najistotniejszy problem porusza Pan jednak w drugiej części
swojego listu. W Łodzi o powołaniu biuletynu mówiło się od dawna i wiele
wskazywało na to, źe będzie się mówiło jeszcze długo Dlatego pierwszy
numer wydałem, (niestety w pewnym pośpiechu i z mnóstwem błędów) sam.
chcąc pokazać, że możliwości są,. Stąd też brak twardo określonego profilu
pisma. Ja wiem co chcę w nim czytać, ale też chciałbym aby było ono
pożyteczne dla popularyzowania entomologii, aby było ciekawe i pożyteczne
dla innych entomologów. Dlatego jestem otwarty na wszystkie propozycje.
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Nie mam ambicji tworzenia pisma "ściśle naukowego" Nie
zgadzam się jednak stanowczo. Ze informacje faunistyczne to dane
NAUKOWE (takie dużymi literami). Są to dane pożyteczne naukowo, ale
samo ich zbieranie trudno zaliczyć do twórczości naukowej. Ja tu widzę
istotną różnicę; trochę tu dla mnie za dużo tego "ściśle" i "naukowego"
Podobnie jest z zamieszczaniem, dodawaniem informacji o aktualnej sytuacji
systematycznej w wybranych grupach. Mówienie o obniżaniu rangi innych
czasopism uważam za całkowite nieporozumienie. O rangę czasopisma ma
dbać redakcja, a nasze "umawianie" się w tych sprawach nic nie da (ściślej,
mam nadzieję, źe ku temu idzie, źe nic nie da!).
Tak więc, nie uważam aby zamieszczone informacje faunistyczne
tworzyły jakiekolwiek zamieszanie. Ja uważam, źe sytuacja jest prosta.
Otrzymał Pan dane o rozsiedleniu pewnych gatunków. Zastrzeżeń odnośnie
powoływania się na te dane nie było. Jeżeli ma Pan życzenie niech powołuje
się Pan na nie jako opublikowane na prawach rękopisu. Ten numer został
rozprowadzony w około 70 egzemplarzach, i każdy może go otrzymać Mogę
się zobowiązać do dostarczania go do kilku bibliotek. W WE ta wiadomość
sprowadziła by się do kilku linijek; gatunek, miejsce, złapał, podpis. Być
może cała ta reszta była dla Pana nieistotna lub też samo doniesienie
niewiarygodne. Może sam artykuł był słaby, ale uważam, źe te inne
informacje są warte publikowania i szczerze do tego namawiam kolegów
entomologów. Ponadto wielokrotnie słyszałem, źe ktoś coś gdzieś złapał, ale
potwierdzenia w publikacjach później nie było. Czy dobrze Pana rozumiem,
ze lepiej tak niź ta informacja byłaby w "Biuletynie..."?
A o tym co jest dobre dla autorów, niech rozstrzygają oni sami.
Mają wystarczająco dużo rozsądku aby wybrać odpowiednie pismo dla
publikowania swoich konkretnych artykułów. Liczę na takie artykuły
napisane specjalnie do tego "Biuletynu ..." i wierzę, źe artykuły powstają nie
po to aby zaliczyć kolejną publikację.
Sugestie odnośnie zasięgu "Biuletynu* przekazywał mi już Andrzej
Jadwiszczak. Od początku zapraszałem wszystkich entomologów do
współtworzenia tego pisma. Do mnie jednak lepiej od słów przemawiają
fakty. Jeżeli biuletyn się utrzyma, ukształtuje się profil, będzie stały dopływ
artykułów, może znajdą się pieniądze aby podnieść jego rangę i wydawać
regularnie. Na razie pozostaje moją troską jak go wydać i dostarczyć
odbiorcom.
Niezależnie jednak od mojego widzenia "Biuletynu..", uważam
Pana uwagi za bardzo interesujące i ważne. Cieszy mnie. i jestem za to
zobowiązany, źe poświęcił Pan "Biuletynowi..." tyle uwagi. Bardzo bym
chciał, aby został Pan jego stałym czytelnikiem. Zapraszam do dyskusji,
pozostając z nadzieją źe w niektórych listach będą ARTYKUŁY (takie
dużymi literami?).
Z pozdrowieniami JK

Bardzo miły i dopingujący list otrzymałem od Pana Profesora Jana Koteji
Jan Koteja
Kraków

6.11.1994

[...]
serdecznie dziękuję za list z 26.10.94 i zerowy numer łódzkiego
Biuletynu Entomologicznego. Sprawił mi Pan wyjątkowa radość! I to z wielu
powodów. Nie da się ukryć, źe prywata jednych wspierana przez tępotę
drugich przezywa swój rozkwit. W tym wszystkim są jakieś małe ogniska
rozsądku, zarazem optymizmu. Dlatego wpadam w euforię, gdy tylko się coś
takiego rodzi.
Pański biuletyn bardzo mi się podoba pod każdym względem
(świetne reprodukcje skanowanych zdjęć!), zwłaszcza wyjaśnienie, ze jest
"dla pożytku wewnętrznego"! Niech Pan sobie wyobrazi, źe do dziś całkiem
normalne gazety uniwersyteckie wydawane są z nadrukiem " za zgoda
Rektora do użytku wewnętrznego".
Zastrzeżenia: Koniecznie dzielić wyrazy, te dziury (mnie) raża:
pomyśleć o jednowyrazowym tytule ("biuletyn" może być w podtytule): można
ogłosić konkurs wśród czytelników na tytuł: brak formalnej stopki
redakcyjnej, z adresem itd.
Jeszcze raz gratuluję i życzę 1001 numerów i tyle samo
czytelników.
Załączam komplet "Wrostka" i ostatnie "Sowizdrzały". jeżeli się Panu
spodobają będę posyłał następne.
Szanowny Panie Profesorze.
jestem bardzo zobowiązany za Pana uwagi, jestem przekonany,
źe te następne 1000 numerów, które zrobimy wspólnie z miłośnikami
owadów i otaczającego nas świata przyrody, będzie również dzięki nim
lepsze. Brak stopki redakcyjnej jest celowy, ale i uciążliwy W bieżącym
numerze trochę się poprawiam, ale jestem przekonany, źe profil pisma
dopiero się kształtuje, a stopkę umieścimy dopiero po powołaniu redakcji
Oczywiście, wszystkie numery "Wrostka" i "Sowirdrzała" są dostępne dla
kolegów z Łodzi na spotkaniach PTE. Będę wdzięczny za następne numery
obu pism, każde z nich ma dla mnie swoje uroki. Jestem przekonany, źe i
Pan ma swoją porcje przyjemności z tych czasopism, a więc swoją porcję z
ich czytania będę miał przez wiele, wiele numerów.
Serdecznie Pana pozdrawiam. JK
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Tematy.

"ematy
Lista e n t o m o l o g ó w Polski.
Chciałbym, aby biutetyn ten stał się jeszcze jedną możliwością nawiązywania kontaktów między entomologami.
Część z nas, miłośników owadów, utrzymuje takie kontakty od lat, czy to w ramach pracy zawodowej, czy w ramach
koleżeńskich kontaktów nawiązanych podczas wspólnych wycieczek entomologicznych. Dla jednych z nas poznawanie
kolejnych członków entomologicznego światka jest łatwiejsze, inni są ciągle spragnieni nowych kontaktów. Może uda
nam się przyczynić do zaaranżowania wspólnych wypraw, sprowokowania wspólnych przedsięwzięć, czy chociażby
wymiany informacji lub okazów do naszych kolekcji entomologicznych (fotografi do naszych kolekcji fotoentomologicznych ?!). Są ku temu dwie drogi. Można próbować stworzyć pełną listę entomologów, lub sukcesywnie
zamieszczać anonsy zgłaszających się kolegow aby w przyszłości wydać kompletną listę. Proponuję to drugie i apeluję
do was koledzy, piszcie czym się zajmujecie, jakie macie kolekcje, piszcie że nie macie i nie będziecie mieć kolekcji,
piszcie czym się przede wszystkim zajmujecie i czym zamierzacie się zajmować. Zdaję sobię sprawę, że takie listy były
już tworzone przez poszczególne sekcje PTE. ale zamieszczenie ich w piśmie skierowanym do wszystkich entomologów
ma moim zdaniem wieloraki sens. W tym numerze przedstawili się koledzy z Tomaszowa Mazowieckiego, jeżeli
chcielibyście kiedyś prowadzić badania w lasach nadpilickich jest do kogo się zwrócić. Zapewniam was. że Jacek
Kurzawa i jego koledzy znają te lasy znakomicie. Jeżeli do waszych prac badawczych potrzebujecie matariału
porównawczego lub chociaż prowadzenia obserwacji to można tą drogą prosić o pomoc kolegów z całej Polski. Wiem, że
wielu z was ma już odpowiednie kontakty, ale może tą drogą będziemy mogli włączyć do ciekawych przedsięwzięć
entomologicznych nowych kolegów. A więc zapraszam:
Nazwisko, Imię, Adres do korespondencji, Grupa w której jesteś specjalistą / Grupa którą właśnie poznajesz, typ
zainteresowań (FAU, SYST, BIOL; POL, EUR, Ś W itp.), Kolekcja owadów (il.ok., il.gat., %fauny). Interesujący cię
rodzaj kontaktów, Planowane przedsięwzięcie, Najpilniejsze potrzeby.
Każdy taki anons znajdzie się w biuletynie, a w międzyczsie zastanowimy się czy jest potrzebna i jakie powinna zawierać
informacje, lista entomologów Polski. Jeżeli będzie taka potrzeba roześlemy uzgodnione wcześniej ankiety i taką listę
opublikujemy, a ja zobowiązuję się utrzymywać ją w aktualizowanym na bieżąco stanie.
Bibliografia bieżąca fauny Polski.
Gorąco popieram propozycję Pana Jerzego Gutowskiego odnośnie publikowania informacji o wszystkich
ukazujących się artykułach entomologów polskich. Na ostatniej stronie pierwsza próba. Podejmujemy się publikowania
listy wszystkich artykułów w formie jaką proponujemy w tym numerze. Zastanawiam się, czy powinno to dotyczyć
wszystkich rodzajów artykułów (tzn. tytuł + abstrakt !), czy tylko artykułów systematycznych i faunistycznych (pozostałe
tytuł ?). Proszę o sugestje. Ponadto jesteśmy gotowi rozszerzyć tą listę o artykuły autorów zagranicznych istotne dla
poznania fauny owadów Polskij jeżeli informacje o takowych do nas dotrą. Apeluję do autorów o dostarczanie nadbitek.
W pierwszej fazie będziemy się wspomagać pismami które do nas docierają, ale naprawdę tylko przez krótki czas.
Będziemy starali się, aby w przyszłości docierające do nas nadbitki artykułów były udostępnione poprzez pocztę
elektroniczną, a conajmniej będziemy namawiali do takich rozwiązań i zobowiązujemy się przekazać wszystkie nadbitki
osobie, która w przyszłości takie możliwości zapewni. Proszę również o rozważenie i uwagi, czy nie powinny być do
artykułu dołączone poza abstraktem słowa kluczowe, wg. których ten artykuł mógłby być wyszukany w bazie danych
Zasięg i charakter biuletynu.
Biuletyn jest wydawany w Łodzi i siłą rzeczy będzie zawierał część informacji dotyczących naszego środowiska
Sądzę jednak, ze informacje o tematyce naszych spotkań mogą być interesujące również dla kolegów z innych miejsc
naszego kraiu. Chcielibyśmy, aby biuletyn ten był uzyteczny i ciekawy dla wszystkich interesujących się owadami i nie
deklarując szumnie, że jest to pismo ogólnopolskie, liczymy na współpracę kolegów z całego kraju. Mam przy tym
nadzieję, że będziecie nam zyczyli powodzenia, nawet jeżeli nie będzie to dokładnie takie pismo jakiego oczekujecie. W
różnych miejscach tego biuletynu padają sugestje co mogłoby się w nim ukazywać, a co powinno byc publikowane w
innym miejscu. Jesteśmy otwarci na wszelkie artykuły związanie z entomologią i działalnością miłośników owadów. Nie
wykluczamy żadnego rodzaiu artykułów, licząc ze będzie to miejsce gdzie będzie można zarowno opublikować swó|
pierwszy artykuł, jak i rozpocząć dyskusję na naipowazniejszy temat dotyczący naszego środowiska.
Tytui.
Sprawa tytułu (jak i losów tego biuletynu) jest nadal otwarta. Pan prof.Koteja proponuje aby znaleźć tytuł
jednowyrozowy. Mozę warto poszukać. Na razie dotarło do mnie zaledwie kilka listów dotyczących biuletynu, ale mam
nadzieję że krąg sympatyków będzie ciągle rósł. Być może chcielibyście, drodzy czytelnicy, wypowiedzieć się tez na
temat tytułu tego biuletynu (a w niedalekiej przyszłości waszego ulubionego pisma entomologicznego). Zapraszam więc
do szukania dla niego nazwy, lub postulowania utrzymania obecnej. Głosy autorów materiałów ukazujących się w
biuletunie będą zwielokrotniane!
JK
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Reklama.

Hffr. Buttcrlly

Entomologtcal

Phone:

Agcncy

(004g)(0l 2)33-89-17

ul. Wrocławska 68/9
30-017 Kraków
POLAND

a. ramy składane
- 032
- 040
- 050
- 065

S
S
S
S

240.000
280.000
325.000
375.000

zł
zł
zł
zł

b. siatki (białe, zielone)
032
040
050
065

95.000
110.000
130.000
205.000

zł
zł
zł
zł

rurki teleskopowe
( dl. 61 cm p o złożeniu )

T 108 H
T 156 H
T 207

370.000 zł
540.000 zł
595.000 zł

Pokrowiec dl.61 cm

460.000 zł

rurki teleskopowe
( dl. 2 9 c m po złożeniu )

T
T
T
T
T

51
50 II
74
73 II
96

240.000
325.000
335.000
370.000
435.000

Pokrowiec dł.29 cm

zł
zł
zł
zł
zł

aoO

240 000 zl

rurki teleskopowe

( dł. 74 c m po złożeniu )

T
T
T
T
T

138
136 II
199 H
261 H
330

330.000
420.000
595.000
860.000
910.000

Pokrowiec dl.74 cm

zł
zł
zł
zł
zł

470.000 z|

rurki jednoczęściowe
- 0 1 . 5 / 7 3 cm dł 165.000 zł
-02.O/44H
105.000 zł
- 0 2 . 0 / 72 H
200.000 zł
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O 1,5 cm

1

O 2 cm

TELESKOPY

Zamówienia proszę kierować pod adres
l Agencja Entomologiczna

Mr.Butterfly
1 ul. Wrocławska 68/9
130-017 K R A K Ó W
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Mr.Butterfly
ul. Rybacka 2 3
4 2 - 221 C z ę s t o c h o w a

Biuletyn Entomologiczny Nr 1/2

Ogłoszenia drobne.
Poszukuję wykonawcy solidnego, składanego
czerpaka entomologicznego.
Jacek Kalisiak
Kupię książki z serii Fauna Słodkowodna
Polski:
9.Błonkówki. lO.Chrząszcze,
14.Sieciarki, 15.Jętki, 18.Owady bezskrzydłe
Jacek Kalisiak, ul.Północna 31/58a
91-420 Łódź
Kupię książki z serii "Fauna Polski":
4.Dermestidae, 6.Blattodea i Mantodea,
7.Conopidae, 14.Empididae.
Jacek Kalisiak

Wymienię tomy "Onpeflenmenb HacenoMbix
EsponeiiCKOki HacTH CCCP":
T.IV.H.2 Mewyeupune. i
T.III.H.3 riepenoHHaTOKpbinbie.
na podobne o Coleoptera.
Jacek Kalisiak.
Wymienię tomy "Oayna YKpanHbi":
T.20 KoKL|Mbi B.20 UJmoBkM. i
T.14 flnMHHoycbie flByKpbmbie.
na podobne o Coleoptera.
Jacek Kalisiak.

Kupię po rozsądnej cenie "Fauna Germanica"
Reittera w dobrym stanie.
Jacek Kalisiak

Wymienię tomy "OayHa CCCP":
T. I.B.2 Rhysodidae.Trachypachidae,
Carabidae. i T.XIV.a.Anobiidae (Col );
T.XVII.B.1 Halictidae, Halictinae,
Nomiodini (Lep.);
T.XIV.B.7 Chamaemyidae. (Dip.)
na inne o Coleoptera.
Jacek Kalisiak.

Poszukuję książek i artykułów dotyczących
Scarabaeoidea.
Jacek Kalisiak.

Poszukuję Scarabaeidae i innych gatunków
Scarabaeoidea świata.
Jacek Kalisiak.

Kupię książki z serii Monografie Fauny Polski:
2.Motyle I, 4.Trechinae. 15.Staphylinidae
Jacek Kalisiak

Fot.M.Mastalerz
Pragnę przeprosić wszyskich czytelników zerowego numeru "Biuletynu Entomologicznego" za
wszystkie możliwe błędy jakie były do popełnienia i, które niestety udało mi się popełnić w nazwie
plemienia Trichiini i kilku innych. Przepraszam, postaram się poprawić.
Jacek Kalsiak
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Nowe książki

Nowe książki.
Książki w O ś r o d k u Rozpowszechniania PAN. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa.
Fabre, Jean Henri 1994: Z życia owadów. Wydawnictwo Alfa. Warszawa. IV wyd. 63 000 zł.
Krzemińska, Ewa; K r z e m i ń s k i , W i e s ł a w ; Haenni Jean-Paul; Dufour, C h r i s t o p h e 1993:
W bursztynowej pułapce. Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN. Kraków. 130 000 zł.
(wydane pierwotnie po francusku)
Matile, Lbic; Tassy Pascal; G o u j o t Daniel 1993: Wstęp do systematyki zoologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa. 36 000 zł.
Warchałowski, A n d r z e j 1993: Chrysomelidae. Stonkowate. Część III. Fauna Polski t.15. Dział Wydawnictw Muzeum i
Instytutu Zoologii PAN, Warszawa. 170 000 zł.
Warchałowski, A n d r z e j 1994: Chrysomelidae. Stonkowate. Część IV. Fauna Polski t.16. Dział Wydawnictw Muzeum i
Instytutu Zoologii PAN, Warszawa. 200 000 zł.

Bibliografia bieżąca fauny o w a d ó w Polski.
Acta Universitas L o d z i e n s i s . Folia Zoologica 2, W y d a w n i c t w o Uniwersytetu Ł ó d z k i e g o , 1994.
Banaszak, Józef; Cierniak, T o m a s z 1994: Spatial and temporal diferentiation of bees (Apoidea) in the forest of
Wielkopolski National Park, western Poland. [ Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie Apioidea w lasach
W i e l k o p o l s k i e g o P a r k u N a r o d o w e g o . ] - ACTA UNIV.LODZ., FOLIA ZOOL. 2: 3 - 2 8 .

Results of the investigations of spatial and temporal differentiations of Apoidea in the forest of
Wielkopolski National Park were presented. It was shown thet the both forest floor differ with the degree of
species differentiation and domination's structure and total number of bees. In the herbaceous layer of the
forests about twice as many species were found thn in the crowns. Also the Shannon-Weavers indices for
bees communities of the herbs layer are higher in all three investigated forest ecosystems.
The curves of Apoidea numbers in tree crowns and forest floor were similar. The curves of Apoidea
numbers in the deciduous forests have one peak in the first days of May. Whereas the curyes of Apoidea
numbers in the pine forest have multi peak course. Itwas proved that trees play an important role in feeding
chain of bees inhabiting decidous forests.
Banaszak, Józef; Cierniak, T o m a s z ; Szypiański, Remigiusz 1994: Influence of colour of Moericke traps on numbers
and diversity of collected bees (Apoidea, Hymenoptera). [ Wpływ barw pułapek Moeriskego na liczebność i
z r ó ż n i c o w a n i e p o z y s k i w a n y c h p s z c z ó ł (Apoidea,

Hymenoptera).

] - A C T A UNIV.LODZ., FOLIA ZOOL. 2: 2 9 - 3 5 .

In deciduous and pine forests the effect of white, yellow and blue Moericke traps on numbers and
species diversity of Apoidea was assessed. It was proven thet the most useful in forest are wite traps. They
caught several times greater numbers of bees The white traps caught also over 90% of all determined
species while the yellow ones 56.4% and the blue traps only 31.6%.
Burakowski, B o l e s ł a w ; Jadwiszczak, Andrzej; Watała, Cezary 1994:
Przegląd
krajowych
gatunków
rodziny
Cicindelidae
(Coieoptera). [ Synopsis of Polish Specjes of the family
Cicindelidae
(Coleoptera). \
- ACTA UNIV.LODZ., FOLIA ZOOL. 2 : 3 7 - 6 4 .

Ten species of tiger-beetles (Coleoptera, Cicindelidae) occuring in Central Europę are described and
figured. Keys to the adluts and known larvae. with brief notes on their distribution and bionomics, are
provided.
Kowalczyk, Jan K. 1994: Źądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Las Łagiewniki w Łodzi. [ Aculeata (Hymenoptera) of
Ł a g i e w n i k i F o r e s t in Ł ó d ź . ] - ACTA UNIV.LODZ., FOLIA ZOOL. 2: 6 5 - 9 1 .

In total 131 Aculeata species of the families: Chrysididae. Cleptidae. Tiphiidae. Myrmosidae,
Mutillidae.
Vespidae.
Eumenidae.
Sphecidae
of Łagiewniki Forest in the 1986-1989 years were found.
Vespula austriaca (Panz.), Polistes gallicus (L.), Discoelius dufourii Lep.. Stenodynerus xanthomelas (H.S.),
Psen afer (Oliv.), Cerossocerus assimilis (smith), Cr. cinxius (Dahlb.) were the most interesting species.

Spotkania Ł ó d z k i e g o Oddziału PTE.
W dniu 7.10.94r. odbyło się spotkanie, którego głównym tematem był referat wygłoszony przez kol. Basię
Marciniak o prowadzonych przez nią badaniach nad koszówkami Polski. Mieliśmy okazję dowiedzieć się jak żyją
Psychidae Polski oraz obejrzeć szereg przeźroczy tych owadów, a szczególnie sporządzanych przez nie koszyczków.
Częściowo treść tego referatu oddaje artykuł Basi umieszczony w tym numerze. W drugiej części obejrzeliśmy część
kolekcji motyli egzotycznych Pana Zygmunta Śliwińskiego obecnie znajdującej się w Muzeum Przyrodniczym UŁ, którą
pokazała nam kol. B.Marciniak.
Na spotkaniu listopadowym w dniu 18.11 94r. kol. Grzegorz Tończyk opowiedział nam o stanie poznania ważek
Polski oraz podał szereg niezwykle interesujących przykładów popierających tezę, że czas na nowo podjąć badania tej
grupy w Polsce i że warto aby robili to Polacy. Jak usłyszeliśmy jest kilku polskich entomologów, którzy zajęli się
Odonata, a jak sami wiemy w Łodzi kilku młodych entomologów interesuje się właśnie ważkami. W drugiej części kol.
Michał Grabowski przekazał nam swoje wrażenia z przyrodoznawczych podróży po Wyspach Brytyjskich, ilustrując je
ciekawymi przeźroczami. Jak nam przekazał, i co mogliśmy zobaczyć na przeźroczach, przyroda tych krain ma swój
specyficzny urok, ale spotkać tam owada ....
Najbliższe spotkanie jak zwykle w Muzeum Przyrodniczym w Parku im.H.Sienkiewicza w dniu 16.12.1994r.
Wydawca: Jacek Kalisiak, ul.Północna 31 m.58a, 91-420 Łódź.

