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Scenopinus niger (De Geer, 1776) (Scenopidae,
Diptera) z Lasu Łagiewnickiego w Łodzi.

Bogusław  Soszyński, ul.Olimpijska 12 m. 64, 94-043 Łódź

czasie pracy, na oknie Terenowego Ośrodka Edukacji i 
Kultury Ekologicznej w centrum Lasu Łagiewnickiego w 
Łodzi przy ul.Wycieczkowej 75, złapałem zwieska - Scenopinus niger.

Scenopinus niger (Deg.), Łódź, Las Łagiewnicki, CC94, 12.06.1994, ię , leg. B.Soszyński.
Ten rzadki, ale szeroko rozprzestrzeniony w Europie i Północnej Afryce gatunek, był przeze mnie 

łapany tylko raz. na oknie gajówki „Trzy Kopce” koło wsi Rubcowo w południowej części Puszczy 
Augustowskiej, podczas obozu naukowego Sekcji Entomologicznej SKNB UŁ „Rubcowo 78”.

S.niger, Rubcowo, distr.Suwałki, FE56, 10.06.1978,10", ię , leg. B.Soszyński.
Gatunek ten znany był z Polski dotychczas tylko z Zakopanego w Tatrach oraz Beskidu Sądeckiego 

(Trojan, 1956) i dawno nie poławiany.
Muchówkę tę złapałem razem z licznymi okazami S.fenestralis (L.), dawniej sporadycznie spotykaną 

na oknach budynków w centrum Łodzi, np. w Pałacu Poznańskiego (lata 70-te). Gatunek ten od wielu lat jest 
poławiany często w czerwcu i lipcu, tak na obrzeżach Łodzi, jak i np. w Lasach Spalskich w Teofilowie 
i Inowlodzu.

Natomiast trzeci gatunek z tej rodziny, S.glabrifrons Meig., od 1979 roku coraz częściej spotykany jest 
od marca do września na oknach starych budynków tylko w centralnej części Łodzi. Czasami występuje 
masowo.

Biologia muchówek z tej małej rodziny jest bardzo specyficzna. Wszystkie stadia rozwojowe są 
sucholubne. W przyrodzie spotykamy je w gniazdach wróbli, jaskółek i norach ssaków. Larwy S.niger np. 
stwierdzono w hodowlach motyli z rodziny molowatych (Tineidae) oraz pawicy gruszówki, Saturnia pyri (Den. 
et Schiff.), największego naszego motyla, który na terenie środkowej części Polski nie występuje. 
Środowiskiem sprzyjającym rozwojowi tych owadów okazały się mieszkania ludzkie. W związku z tym wiele 
gatunków rozprzestrzenia się wraz z człowiekiem. Spotyka się ją sporadycznie na kwiatach w lesie, co 
sugeruje możliwość rozwoju w gniazdach ptasich w naturalnej przyrodzie. Imagines pojawiają się głównie w 
czerwcu, najczęściej zgromadzone na szybach okien, które stanowią dla nich formę pułapki. Te czarne, o 
wydłużonym ciele, 5-?7mm długości muchówki są bardzo ruchliwe, biegają ze skrzydłami złożonymi na 
odwłoku. Latają niechętnie na bardzo małe odległości, a w razie niebezpieczeństwa opadają na parapet okna 
lub podłogę, podobnie jak wiele chrząszczy czy pluskwiaków. Owady dorosłe żyją do 2 tygodni, hodują się 
dobrze w suchych stajach zawierających gałgany, pokruszone gniazda ptasie, suche śmieci. W środowisku 
wilgotnym, zwłaszcza zawierającym rozkładające się substancje organiczne, giną natychmiast. Samice 
składają jaja w miejscach suchych, w kąty utworzone przez futryny okien, drzwi, w szpary podłogi, dywany, 
materace oraz fałdy ubrań. Jaja mogą być także składane do gniazd ptasich i nor gryzoni. Pełny cykl 
rozwojowy trwa do 2 lat.

Jest to rodzina licząca w Palearktyce około 30 gatunków, z których około 10 występuje w środkowej 
Europie. Pięć z nich wykazanych jest z Polski. Poza trzema, które złowiłem na oknach budynków Łodzi, 
S.vitripennis Meig. został wykazany z Warszawy, a S.griseus (Kroeb.) ze Słubic nad Odrą (Trojan, 1956). 
Obydwa stwierdzenia pochodzą sprzed blisko półwieku.

Literatura:
Trojan,P. 1956. Omphralidae. W: „Klucze do oznaczania owadów Polski", XXVIII, 26. Warszawa, 15 str.
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Kilka porad odonatologicznych.

Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, 
hodować i opracowywać ważki ( O d o n ata ).

Część III. Przechowywanie zbiorów.

Grzegorz Tończyk, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, 
ul. Banacha 12/16, 90 - 237 Łódź.

Zebrany w terenie materiał, zarówno larwy jak i imagines, należy zabezpieczyć przed znisz
czeniem. Może się bowiem zdarzyć, że złowione z wielkim trudem ważki zaczną się rozkładać, a taki 
" nadgryziony" materiał nie gwarantuje dobrych wyników pracy.

Konserwacja i przechowywanie larw ważek jest łatwe i nie sprawia zbyt wielu trudności. Zło
wione okazy, kładziemy bezpośrednio do 70-80% alkoholu, który po kilku dniach należy wymienić. 
Takie postępowanie zapewnia utrzymanie zbiorów przez długi czas w dobrym stanie. Larwy umiesz
czamy w małych fiolkach, należy jednak pamiętać, że muszą one być ułożone dosyć luźno. Zapo
biega to niszczeniu drobnych i delikatnych części, np.: skrzelotchawek u Zygoptera. Tak zabezpie
czone larwy, opatrzone etykietą (należy ją  napisać czarnym tuszem na kawałku kalki technicznej i 
umieścić wewnątrz fiolki) umieszczamy w dużych słojach (fiolki układamy otworem do dołu), zale
wamy alkoholem i szczelnie zamykamy (Popova, 1953, Poliński, 1923).

Czasem do konserwacji larw używa się 2-3% formaliny. Nie jest to jednak środek polecany, 
zabezpieczone w taki sposób larwy stają się łamliwe i szybko tracą swoje naturalne ubarwienie.

Larwy gatunków małych (Platycnemididae, Coenagrionidae, Lestidae) można też trzymać w 
stanie suchym, na szpilkach , tak jak wiele innych owadów. Jednak taki zbiór jest bardzo trudny do 
ponownego opracowania i zazwyczaj nie jest szczególnie atrakcyjny. Podobnie można przechowy
wać wylinki ważek. Znajdowane w terenie " skórki " można przechowywać w gablotkach na sucho, 
przyklejając je do kartoników, i mocując na szpilce entomologicznej. Tak przechowywane wylinki są 
bardzo wrażliwe na uszkodzenia (bardzo łatwo o obłamanie nóg i głowy). Możliwość zachowania ich 
w dobrym stanie dają tak jak w przypadku larw mokre zbiory alkoholowe.

Zabezpieczenie owadów dorosłych jest znacznie trudniejsze. Niejeden badacz (kolekcjoner) 
zastanawiał się co zrobić, aby zachować całą gamę barw jaką spotykamy u ważek. Niestety metody 
gwarantującej pełne zachowanie barw nie ma. Jeśli nawet uda się zachować wszystkie kolory , to 
nie są one nigdy tak intensywne jak u żywych okazów (zwłaszcza utrzymanie opalizującej barwy 
oczu udaje się bardzo rzadko).

Imago można przechowywać : jako mokre 
zbiory alkoholowe lub jako zbiory suche. Two
rzenie zbioru mokrego podobnie jak w przy
padku larw jest bardzo łatwe. Zebrane okazy 
układamy w fiolkach odpowiedniej wielkości, 
układając je po kilka sztuk (należy unikać du
żego zagęszczenia) tak, aby owady miały 
skrzydła złożone, przylegające do tułowia i od
włoka, i stały we fiolkach łebkami dotykając dna.
Do konserwacji używamy 70-80% alkoholu, 
który po 2-3 tygodniach należy zmienić. Niestety 
niektóre gatunki ważek przechowywane na mo
kro tracą w znacznym stopniu naturalne ubar
wienie. Najlepiej przechowują się gatunki o 
metalicznie zabarwionym ciele : Calopteryx sp.,
Cordulia sp., Somatochlora sp.. Ważki z rodzin 
Coenagrionidae i Libellulidae zachowują się do
syć dobrze, ale ich barwy tracą z czasem swoją 
intensywność. Najgorzej przechowują się w al
koholu ważki z rodziny Aeshnidae, które zazwyczaj bardzo ciemnieją. Jednak podstawową zaletą 
zbiorów mokrych jest to, że ważki pozostają miękkie i nadają się do dalszych badań.
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Kilka porad odonatologicznych.

Zbiory suche jeśli są właściwie wykonane dają dużą możliwość zachowania barw, chociaż i 
tak odbiega to od tego co chcielibyśmy osiągnąć. Powodem, dla którego ważki tracą barwy jest po
zostawienie jelita wypełnionego pokarmem, które gnijąc powoduje ciemnienie całego okazu. Ko
nieczne jest wiec wycięcie wnętrzności. Jednak (na szczęście) nie u wszystkich ważek trzeba prepa
rować jelito. Drobne gatunki ważek z rodziny Coenagrionidae, Lestidae oraz gatunki o tułowiu i od
włoku metalicznym (Calopterygidae, Corduliidae) zazwyczaj zachowują się dobrze w stanie suchym 
bez preparowania. Wymagają tego gatunki z rodzin: Aeshnidae, Gomphidae i Libellulidae, gdyż te 
łatwo się psują i tracą barwy.

Preparowaną ważkę, 
należy położyć na płytce pre- 
paracyjnej grzbietem w dół, 
przymocować paskami pa
pieru i ułożyć tułów i odwłok 
tak aby był nieruchomy. Bar
dzo cienkimi nożyczkami 
przecina się oskórek wzdłuż 
linii środkowej. Należy pamię
tać, że nie wolno rozcinać 
(ani w jakikolwiek sposób 
uszkodzić) dwóch ostatnich 
segmentów odwłoka zarówno 
samców jak i samic, gdyż tam 
znajdują się przydatki 
płciowe, a ponadto I i II seg
mentu odwłoka samców - tu
taj wykształcony jest aparat kopulacyjny (są to elementy szczególnie istotne dla taksonomii). Prze
cięty oskórek należy rozchylić na boki i wyjąć wnętrzności przy pomocy cienkiego haczykowato za
kończonego drucika. Usuwając jelito nie wolno uszkodzić mięśni podskórnych, ich obecność ma 
duży wpływ na ubarwienie owada. W  miejsce wyciętego jelita wkłada się odpowiednio uformowany 
kawałek waty lub materiału, nasączony środkiem chemicznym. Schiemenz (1953) podaje dwie me
tody.

1. METODA Z KWASEM BORNYM I ALKOHOLEM: odpowiednio uformowany wałeczek z 
waty umieszcza się w odwłoku po uprzednim zamoczeniu w roztworze kwasu bornego z alkoholem 
(nasycony roztwór soli kwasu bornego z rozgrzanym 96% alkoholem). Tak przygotowany okaz po 
zamknięciu ciała nadaje się do rozpięcia.

2. METODA SUCHA: po rozcięciu odwłoka i usunięciu jelita, należy umieścić pasek waty od I 
do III segmentu odwłoka oraz małą kulkę waty w ostatnim segmencie odwłoka. Pomiędzy nimi 
układa się rolkę papieru lub kawałek materiału i zamyka ciało ważki. Istotne jest też, żeby użyty do 
wypełnienia ciała materiał nie był biały (użycie białego materiału pogłębia bladość kolorów), ale by 
miał odpowiednie zabarwienie np.: czerwony lub brązowy dla Sympetrum sp., żółto-zielony dla 
Gomphidae. Można też preparując ważkę tą metodą odciąć głowę, w której dla lepszego zachowa
nia barw wycina się z tyłu dwa otwory. Poszczególne elementy należy po rozpięciu okazu skleić.

Powyższe metody dają zazwyczaj dobre efekty ale ich podstawową wadą jest bardzo duża 
pracochłonność. Stosunkowo szybką i skuteczną preparację ważek zapewnia METODA 
ACETONOWA (Schiemenz, 1953). Do rozpreparowanego ciała ważki wkłada się odpowiedniej dłu
gości źdźbło słomy lub trawy, zaczynając od ostatniego segmentu odwłoka aż do przedniego końca 
tułowia. Tak przygotowanego owada zamyka się i ostrożnie umieszcza w acetonie. Dla zachowania 
barw wystarcza zazwyczaj około pół godziny takiej "kąpieli", ale można też przetrzymać okazy przez 
kilka godzin. Aceton powoduje natychmiastowe odwodnienie ciała przez co zabezpiecza naturalne 
barwy. Po wyjęciu ważki z "kąpieli" należy ją  natychmiast rozpiąć ponieważ przez odciągnięcie wody 
stała się bardzo sztywna i krucha. Przy użyciu acetonu możemy też utrwalać barwy małych gatun
ków, których nie preparujemy. Metody acetonowej nie stosuje się do ważek z szaro-błękitnym barw
nikiem woskowym np.: Orthetrum brunneum (Fonscolombe).
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Przygotowane wedtug któregoś z powyższych sposobów owady należy rozpiąć na rozpi- 
nadlach (takich jak przy rozpinaniu motyli) o odpowiedniej szerokości. Ważkę przebija się szpilka 
entomologiczną (nr 1 .nr 2 lub nr 3 zależnie od wielkości okazu) od góry przez tułów , wbijając szpilkę 
pomiędzy nasadą I pary skrzydeł. Umieszczony na rozpinadle okaz należy ułożyć tak aby przednie 
brzegi tylnych skrzydeł były prostopadłe do podłużnej osi ciała, a tylne brzegi przednich skrzydeł 
ściśle do nich przylegały (skrzydła nie powinny na siebie zachodzić). Pierwsze dwie pary nóg kieru
jemy do przodu natomiast trzecią parę nóg do tyłu. Często dla usztywnienia okazów przeprowadza 
się przez ciało cienki drut lub sztywną szczecinę.

Rozpięte owady muszą dobrze wyschnąć (około 5-10 dni w suchym i zacienionym miejscu). 
Jeśli dobrze wykonamy opisane czynności ważki nie będą gnić i rozpadać się. Spreparowane i roz
pięte ważki przechowujemy w szczelnie zamkniętych gablotach entomologicznych zabezpieczając je 
w standardowy sposób przed szkodnikami. Każdy okaz powinien być opatrzony etykietą zawierającą 
kompletne dane. Nie wszystkie złowione ważki trzeba rozpinać. Część okazów można przechowy
wać w kopertach (najlepiej zastosować w tym przypadku metodę acetonową). Skrzydła i nogi ważek 
umieszczonych w kopertach powinny przylegać do ciała, co zabezpiecza te elementy przed uszko
dzeniem.

Okazy ważek, które nie zostały spreparowane bezpośrednio po ich zebraniu i przez jakiś czas 
przechowywane są na sucho, także nadają się do rozpięcia. Należy je przeprowadzić przez komorę 
wilgotną (tak jak motyle) i po odpowiednim nawilżeniu rozpiąć.

Ważki szczególnie cenne (gatunki rzadkie, nietypowo ubarwione oraz świeżo wylęgłe) należy 
przechowywać w alkoholu. Jest to sposób bezpieczny i pozwalający na ograniczenie możliwości 
przypadkowego zniszczenia okazu.

Poliński, W. (red.) 1923. Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt należących do fauny polskiej. 5.0wady.
W ydaw. Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego. Warszawa. 160 ss.

Popova A.N., 1953. Licinki strekoz fauny SSSR (Odonata). 50. Opredel. po faunę SSSR. Moskva-Leningrad. 234 ss. 
Schiemenz H., 1953. Die Libellen unserer Heimat. Urania-Verlag. Jena.154 ss.

Przyc2ynek do biologii Rusałki admirała i słów parę o Rusałce pokrzywniku.
Andrzej Kokot, ul.Stupińskiego 4 m. 2, 52-317 Wrocław

względniając prośbę Kolegi Wiktora Majaka, wyrażoną w doniesieniu „Rok admirała” - za
mieszczonym w Nr.2 - Rocznik 2 „Biuletynu Entomologicznego” z grudnia 1994r. - pragnę
poinformować o tym, że w dniu 1 listopada 1994r., przy dość wysokiej jak na tę porę roku 

temperaturze - obserwowałem na cmentarzu w Sosnowcu latającego admirała. Mogło by to świad
czyć o tym, że gatunek ten regularnie, lub przynajmniej niekiedy, u nas zimuje. W literaturze spoty
kałem się z różnymi na ten temat opiniami ale przeważały te, które sugerowały, że motyl ten przyla
tuje do nas na wiosnę z południa.

Bardzo ciekawym wydaje się natomiast fakt prawdopodobnego w roku 1994 zaniku występo
wania rusałki pokrzywnika lub obniżenia jego populacji do niespotykanie niskiego stanu. Sam tego 
gatunku nigdzie nie obserwowałem (obserwacje tylko na zachodzie kraju), a w czasie rozmów z 
niektórymi Kolegami dowiedziałem się, że i oni nie widywali tego motyla w roku ubiegłym. Muszę 
tutaj zaznaczyć, że przebywając w terenie staram się zidentyfikować wszystkie pojawiające się mo
tyle dzienne, gdyż uczestniczę już 9 rok w programie obserwacji pojawu motyli dziennych, prowa
dzonym przez profesora J.Buszkę z Torunia. Wydaje mi się, że cenne byłyby doniesienia innych 
Kolegów na temat pojawu, czy wielkości populacji rusałki pokrzywnika w roku 1994.

Literatura :
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Zbiór i hodowla larw C eram bycidae .

Zbiór i hodowla larw Cerambycidae.
Część III. Metody poszukiwań larw wybranych gatunków.

Jacek Kurzawa, ul.Mazowiecka 1 m 84, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Zanim wybierzemy się do lasu w poszukiwaniu larw, zastanówmy się chwilę nad samym proce
sem odszukiwania larwy konkretnego gatunku. Postępowanie jest w przybliżeniu zawsze takie 
samo:

1. Wybieramy gatunek i zapoznajemy się z jego biologią w dostępnej nam literaturze.
2. Udajemy się w teren w poszukiwaniu środowiska, w którym jest pod dostatkiem roślin 
żywicielskich danego gatunku.
3. Przeglądamy żywe, usychające oraz martwe części rośliny w celu znalezienia oznak występo
wania danego gatunku (żerowiska).
4. Po znalezieniu żerowiska sprawdzamy, czy jest ono jeszcze zamieszkane przez larwę.
5. Pobieramy larwy z żerowiskiem do dalszej hodowli.

W terenie będą nam potrzebne: siekierka, piła, dłuto, mocny i ostry nóż, torby foliowe, mocne 
nici, dużo fiolek, pęseta i notes.

W dalszej części artykułu przedstawione są wybrane gatunki, których larwy są łatwiejsze do 
znalezienia niż postacie dojrzałe.

Rzemlik - Saperda perforata (PALLAS, 1773)
Gatunek ten poprzez dość specyficzne wymagania względem zasiedlonego materiału jest 

dość łatwy do znalezienia w terenie. Najważniejszy przy jego poszukiwaniu wydaje się wybór bio
topu, w którym można go spotkać. S.perforata zasiedla stojące, rzadziej leżące, osiki o średnicy 
przekraczającej 20cm, rosnące w silnym ocienieniu na terenach o znacznej wilgotności.

Do rozwoju potrzebuje większej ilości drzew, gdyż poprzez żer larw szybko eliminuje je z 
drzewostanu. Larwy rozwijają się pod korą , gdzie (co charakterystyczne) utrzymuje się duża wilgot
ność.

Jesienią a o wiele rzadziej wiosną larwa wchodzi do 
drewna, by, najczęściej płytko pod powierzchnią drewna, 
sporządzić kolebkę poczwarkową (niektóre larwy wchodzą na 
ok. 4cm w głąb drewna). Kora pokrywająca żerowiska odcho
dzi dość łatwo. Żerowiska prowadzone są przede wszystkim 
w korze, jednak przed wejściem do drewna larwa zaczyna 
naruszać biel i wówczas trocinki zmieniają się z ciemnych na 
jasne, nabierając postaci długich wiórków.

Otwór wejściowy jest okrągły o średnicy B^mm, za
tkany szczelnie zatyczkąz długich i grubych wiórków. Wiórki 
takie są też ubite placowato wokół otworu wejściowego.
Otworem tym wyjdzie przyszły chrząszcz, usuwając żuwacz- 
kami zatyczkę. Samo odnalezienie otworu wejściowego i 
wyjęcie larwy z kawałkiem drewna (doskonale sprawdza się 
tu sposób omówiony w poprzedniej części) nie jest trudne.
Gatunek ten jest bardzo wrażliwy na obniżenie wilgotności.
Larwy przyniesione jesienią źle się hodują (prawdopodobnie 
brak ujemnych temperatur i związany z tym dłuższy okres wy
czekiwania do przepoczwarczenia tak źle na nie wpływa).
Taka hodowla jest dłuższa i trudniejsza od hodowli larw ze
branych wiosną (nawet już w styczniu). Wówczas chrząszcze 
wylęgają się już po 2*5 tygodniach.

Na osikach można też spotkać żerowiska Saperda 
scalaris (L.) (pomijając niezwykle rzadkiego Saperda octo- 
punctata (Scop.)), które można przy pewnej wprawie odróżnić 
od żerowisk S.perforata. U S.perforata ilość jasnych wiórków i ich długość jest większa i ogólnie że
rowisko jest łatwiej widoczne niż u S.scalaris.

Saperda perforata (Pallas)
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Kozulka - Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)
Larwę można spotkać w średniowiekowych drzewostanach liściastych w usychających krze

wach i cienkich gałęziach leżących na ziemi, o średnicy 15+60mm. Znanych jest ponad 20 roślin 
żywicielskich dla tego gatunku. Sam najczęściej spotykam P.hispidulus na leszczynie (Corylus 
avelana L.), dębie (Quercus), głogu (Crataegus) i osice (Populus tremula L.).

Literatura podaje, że chrząszcze (jak wszystkie gatunki rodzaju Pogonocherus) wylęgają się 
jesienią i przezimowują, pozostając w kolebkach poczwarkowych (Dominik et Starzyk, 1989; 
Demelt, 1966; Klausnitzer et Sander, 1978; Burakowski et all 1990). Sam jednak nigdy nie spotka
łem w okresie zimowym (listopad+marzec) zimujących chrząszczy, lecz zawsze larwy w kolebkach 
poczwarkowych zatkanych zatyczką z wiórków (a czasem nawet jeszcze nie). Z larw zebranych w 
listopadzie, imago ukazuje się już w połowie stycznia (7 tygodni), zaś z zebranych w końcu kwietnia 
uzyskuje się już w pierwszych dniach czerwca (5 1/2 tygodnia).

Daty przykładowych obserwacji:
imago

30.05.1987: 1 ex.
15-30.06.1987: 5 ex.
15.01-18.02.1995: 18 ex.
7.06.1994: 6 ex.

24.06.1994: 10 ex.
1.07.1994: 4 ex.

31.01.1995, rez.”Niebieskie Źródła”, Salix sp. -3  otwory z zatyczkami (larwa det.)

larwy
30.11.1986, rez."Konewka”, P.tremula

28.11.1994, rez.”Konewka”, Crataegus sp.
29.04.1994, rez."Spała”, Corylus avelana

dla postaci dojrzałych:
17.05.1989, Konewka 1 ex.
20.05.1993, Konewka 15 ex. na leżącej dębinie 

3.06.1993, Meszcze 1 ex. na chruście osikowym 
22.08.1986, Konewka 1 ex.

Rozbieżność własnych obserwacji i danych literaturowych wskazuje na potrzebę gruntownego 
zbadania i ponowną analizę cyklu rozwojowego u P.hispidulus.

W celu znalezienia żerowisk P.hispidulus przeszuku
jemy leżące, wilgotne, dość świeże, obłamane gałęzie leżące 
na ziemi, bądź jeszcze stojące lecz martwe gałęzie 
(leszczyna) w dość wilgotnych i ocienionych miejscach 
(krzaki, zarośla, zagajniki). Chodniki wygryzione przez larwę, 
w miarę jej wzrostu, naruszają coraz silniej biel oraz są coraz 
szersze i często przybierają postać placowatych żerowisk 
(szer. 8+15mm). Cienka kora pokrywająca takie placowate 
chodniki często odpada, odsłaniając je, przez co łatwo jest 
zauważyć takie żerowisko na gałązce. Krawędzie chodników 
są lekko zaostrzone, ich powierzchnia (dno) nieco chropo
wata. (Cechą żerowisk u wszystkich Laminae jest, że dna 
chodników są chropowate, podczas gdy chodniki wygryzione 
przez Cerambycinae mają dno bardzo gładkie, a krawędzie 
chodników są wyraźne, wynika to z różnicy w kształcie żuwa- 
czek u larw tych podrodzin).

Jesienią larwa wchodzi do drewna owalnym otworem, 
sporządza kolebkę poczwarkową i zatyka ją  ściśle grubym i 
dość długimi (2+3mm), jasnymi wiórkami. Otwór z zatyczką 
zazwyczaj bywa bardzo dobrze widoczny wśród chodników. 
Kora pokrywająca chodnik przylega dość luźno. Oskrobując 
gałęzie nożem, staramy się odsłonić chodnik. Wysypią się z 

niego świeże wiórki (miejscami może nie być wiórków). Jeśli wiórki nie będą świeże lecz ciemne lub 
zagrzybiale, będziemy mieli do czynienia z zeszłorocznymi żerowiskami. Będą też wtedy otwory
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wylotowe w korze, czy też otwory wejściowe larw do drewna bez zatyczek z wiórków (zawsze 
sczerniałe).

Pokrewny Pogonocherus hispidus (L.) sporządza kolebkę poczwarkową odmiennie. Na 
trzmielinie (Evonymus L), czarnym bzie (Sambucus nigra), maleńkie otwory wejściowe do drewna 
gałązki są puste (I), a chrząszcz wygryza się z kolebki niemal dwa razy większym, owalnym, ostro- 
krawędzistym otworem w innym miejscu. Takie rozbieżności w biologii w obrębie jednego rodzaju są 
w Cerambycidae rzadkością.

Warto dodać, że oglądając żerowisko P.hispidulus można odnieść wrażenie, jak byśmy mieli 
do czynienia z dużo większym gatunkiem o długości ok. 10mm (placowate chodniki, stosunkowo 
duże wiórki). Larwę P.hispidulus można łatwo odróżnić od innych gatunków. Na wierzchu ostatniego 
segmentu odwłokowego posiada ona owalną, żeberkowaną i ciemną płytkę (widoczną przy powięk
szeniu) (Klausnitzer et Sander, 1978). Po ustaleniu, że mamy do czynienia z zamieszkanym żerowi
skiem, wycinamy całe kawałki gałązek (możliwie długie). Po umieszczeniu ich w zamkniętym na
czyniu bez trudu otrzymujemy liczne postacie dorosłe.

Kurtek - Molorchus umbellatarum (SCHREBER, 1759)
Poszukiwania tego gatunku w postaci larw mogą zakończyć się powodzeniem o wiele szyb

ciej niż poszukiwanie postaci dorosłych. Chrząszcze czasem trudno spotkać nawet na stanowiskach,
0 których wiemy, że tam występuje, podczas gdy jego żerowiska można znaleźć na wielu roślinach. 
Najlepszym okresem zbioru larw są miesiące od XII do III, gdyż gatunek ten zimuje w postaci larwy 
lub poczwarki (zimowanie poczwarek wśród Cerambycidae jest wyjątkiem).

Zasiedla on bardzo cienkie gałązki o średnicy 5+20mm wielu roślin z rodziny Rosaceae. Naj
częściej można go znaleźć na głogach (Crataegus), dzikich gruszach (Pyrus), malinach (Rubus) i 
dereniu (Cornus). Poszukiwać go należy w drzewostanach liściastych o silnym podszycie na stano
wiskach dość ciepłych. Przeglądamy cienkie gałązki roślin rosnących w poszycie szukając spękań 
kory, odkrytych miejsc z chodnikami i trocinkami jak również starych żerowisk (są zazwyczaj razem 
ze świeżymi żerowiskami). Uwidocznione miejsca żeru z bieli gałązek kontrastują z ciemniejszą korą
1 są przez to dobrze widoczne. Larwy żerują na gałązkach zazwyczaj licznie, tak że taśmowate 
chodniki ciągną się wzdłuż gałązki, często na długości 30+80cm.

Drobne chodniki o szerokości ok. 2mm są zapchane drobną mączką żółto-czarnych trocinek 
(nigdy nie robi wiórków). W miejscach, w których odpadła kora, również odpadają wiórki odsłaniając 
wyraźny rysunek chodników. Jesienią larwa wchodzi do drewna sporządzając, najczęściej w rdzeniu 
gałązki, kolebkę poczwarkową (rzadko robi to wiosną następnego roku). Wejścia takie są bardzo 
dobrze zamaskowane wśród chodników i w ich labiryncie są prawie niewidoczne. Odsłonić je można 
zeskrobując trocinki z chodników lub poprzez zestruganie cienkiej warstwy bieli. Jeżeli żerowiska są 
świeże (stwierdzamy larwy, brak otworów wylotowych) zabieramy do dalszej hodowli całe fragmenty 
gałązek nie okorowując ich dalej. Bez potrzeby w ogóle nie warto okorowywać gałązek, gdyż można 
stracić występujące pod korą inne gatunki Cerambycidae. Gatunkami towarzyszącymi czasem 
kurtkowi są: naśliwiec lilipucik (Tetrops praeusta (L.)), Grammoptera ruficornis (L.) oraz kozulki 

1 P.hispidulus i P.hispidus.
Larwy M.umbellatarum łatwo odróżniają się od innych gatunków, ponieważ są bardzo smukłe 

| (np. 8,1x1,5mm; 7,1x0,9mm - długość ciała x szerokość przedplecza).
Choć zewnętrznie bardzo podobna kusokrywka (Necydalis major L.), należąca już do podro- 

dziny Leptuńnae, jest jedną z najbardziej wysmukłych krajowych kózek, to jej larwa jest „przeciętnie 
krępa”. Gdy znajdziemy w próchniejącym pniu drzewa taką larwę, możemy w ogóle nie spodziewać 
się, że mamy do czynienia z kusokrywką...

Literatura:
Dominik J.; Starzyk J.R. 1989. Owady niszczące drewno. PWRiL, Warszawa, str. 188-373.
Demelt C. 1966. Bockafer oder Cerambycidae. I. Biologie mittel-europaischer Bockafer (Col.Cerambycidae) unter 

besonderer Berijcksichtung der Larven. W: Die Tierwelt Deutschlands. VEB G.Fischer Verlag, Jena.
Klausnitzer B.; Sander F. 1978. Die Bockafer Mitteleuropas. Cerambycidae. Die Neue Brehm-Bucherei, A.Ziemsen 

Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
Burakowski B.; Mroczkowski M.; Stefańska J. 1990. Cerambycidae i Bruchidae. W: "Katalog Fauny Polski”, XXXIil,

15, Warszawa: 1-312.
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Owady, szkodniki domostw aglomeracji Łódzkiej.
Zygmunt Śliwiński, ul.Armii Krajowej 30 m. 4, 94-046 Łódź.

'  ciśle współpracując z Zakładem Badawczym Centrali Zwalczania Szkodników Zbożowo- 
Mącznych w Łodzi, od 1956 roku prowadziłem badania nad owadami, szkodnikami mieszkań, 

KmJ muzeów, zielarni i magazynów spożywczych.
Stwierdziłem, że zarówno w domostwach ludzkich, jak i muzeach czy magazynach spożyw

czych występują te same gatunki szkodników, a jedynie w większych magazynach pojawiają się one 
masowo powodując poważne straty.

Zanim pojawił się człowiek i zbudował pierwsze domostwa wiele owadów zdążyło się już przy
stosować do życia w gniazdach zwierząt. Korzystały tam z nagromadzonego pokarmu, odpadków ze 
"stołu" gospodarzy lub innych szczątków organicznych (wyściółka gniazda, pióra, sierść, odchody, 
itp.).Badania nad składem gatunkowym owadów żyjących w gniazdach ptaków i norach gryzoni wy
kazały, że zasiedla je szereg gatunków zaliczanych do typowych szkodników pospolicie znajdow
anych w domostwach ludzkich.

Tak na przykład, w Łodzi wyhodowano z gąsienic znalezionych w ptasich gniazdach dwa naj
pospolitsze szkodniki wełny i futer - mola ubraniowego oraz mola futrzanego.

W trakcie tych badań przeprowadzono szereg eksperymentalnych hodowli innych gatunków 
molowców znalezionych w gniazdach ptaków i okazało się, że np. mól gołębniczak znajdowany w 
gniazdach gołębi, szpaków, wróbli i jaskółek z powodzeniem był hodowany na materiałach wełnia
nych i futrach, co świadczy, że ten gatunek mola, nigdy nie notowany jako szkodnik, może się łatwo 
przystosować do życia w pomieszczeniach zamkniętych. W gniazdach ptaków, pod korą drzew i w 
norach gryzoni wykryto również szereg pospolicie występujących w mieszkaniach szkodników z 
rzędu chrząszczy, jak skórnik słoniniec, mrzyk muzealny, szubak dwukropek oraz mącznik młynarek. 
Larwy mącznika są powszechnie znane jako pokarm dla hodowanych drobnych gadów, płazów i 
ptaków oraz jako przynęta do łowienia ryb. Wreszcie wspomnieć należy, że niemiecki badacz 
K.Popendiker prowadząc w Hamburgu badania nad owadami żyjącymi w gniazdach ptaków znalazł 
w nich 30 gatunków znanych dziś szkodników domostw. Opierając się na tych faktach, możemy 
stwierdzić, że właśnie z gniazd ptaków, nor gryzoni i próchniejącego drewna wiodła jedna z pierw
szych dróg owadów do siedzib ludzkich. W  pomieszczeniach zamkniętych owady te znalazły do
godne warunki mikroklimatyczne i spore zapasy pokarmu, co umożliwiło im rozwój w ciągu całego 
roku, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków.

Dane o historii rozprzestrzeniania się szkodników produktów żywnościowych, futer i wyrobów 
tekstylnych są oczywiście bardzo skromne i dotyczą głównie ostatnich stu lat. Dla przykładu można 
podać, że wołek zbożowy znany był już co najmniej dwa wieki przed naszą erą bowiem wspomniał o 
nim rzymski pisarz Plautus.

Współcześnie znaleziono szczątki tego szkodnika ziarna w grobowcach faraonów. Ponieważ 
Azja Mniejsza jest ojczyzną wielu naszych zbóż, to jest nią prawdopodobnie także dla wołka zbożo
wego. Z występujących u nas szkodników domostw znaczną część stanowią formy europejskie oraz 
kosmopolityczne rozmieszczone na całym świecie, przykładem może być tu żywiak chlebowiec, naj
pospolitszy szkodnik artykułów spożywczych. Larwy tego niewielkiego chrząszczyka przystosowane 
są do żerowania w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, np. suchary, makaron, czeko
lada, grzbiety książek oprawionych w skórę. Z gatunków zawleczonych, głównie z południa i 
wschodu, wiele zaaklimatyzowało się w dawnych czasach, lecz niektóre z nich dostały się do Europy 
Środkowej współcześnie, dlatego historia ich rozprzestrzenienia się na tych terenach jest bardziej 
znana. Przenikanie niektórych szkodników z krajów ojczystych na nowe tereny nastąpiło bardzo 
szybko. Mklik mączny, którego gąsienice powodują " zarobaczywienie " mąki, wykryty został na 
terenie Niemiec po raz pierwszy w roku 1877, w dziesięć lat później opanował całą Europę, a w 
Stanach Zjednoczonych wykryto go w 1889 r. Jeszcze szybciej rozprzestrzenił się niewielki 
chrząszcz z rodziny czarnuchowatych, trojszyk większy, opisany w 1938 roku z Erfurtu jako szkodnik 
kukurydzy i słodu. W  naszym kraju po raz pierwszy znaleziono go w roku 1957 w Bydgoszczy w 
orzeszkach arachidowych. W  Łodzi gatunek ten pojawił się w 1958 roku atakując, wraz z pokrew
nym trojszykiem ulcem i trojszykiem gryzącym, manne, suszone owoce i grzyby, a nawet zbiory
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owadów. Wreszcie, stosunkowo niedawno, bo w 1934 roku, wykryty w naszym kraju strąkowiec fa
solowy, znaleziony w Lubiechowie na Śląsku, obecnie rozprzestrzenił się po całej Polsce. W Łodzi 
strąkowiec ten pojawił się w 1945 roku powodując zniszczenia we wszystkich odmianach fasoli.

Przedostawanie się szkodników do mieszkań i magazynów bywa czynne lub bierne. Czynne 
ograniczone jest do niewielkich przestrzeni i dotyczy gatunków dobrze latających. Największe zna
czenie ma przenoszenie bierne wraz z transportem zaatakowanych produktów. Rozwinięta wymiana 
handlowa, usprawnienia komunikacji spowodowały, że wiele owadów żyjących dotychczas w 
strefach tropikalnych i subtropikalnych zostało przywleczonych wraz z różnymi produktami do krajów 
klimatu umiarkowanego, a stosowanie centralnego ogrzewania ułatwiło tym gatunkom przysto
sowanie się do nowych warunków.

W powyższych rozważaniach nie poruszałem problemu przenikania do naszych mieszkań 
szkodników drewna, bowiem jest zrozumiałe, że dostają się tu wraz z drewnem wcześniej opanowa
nym przez ich larwy. Do najbardziej znanych i uciążliwych należy kołatek domowy pospolicie nazy
wany kornikiem. Ten drobny chrząszczyk odbywający pełny rozwój w naszych mieszkaniach jest 
najgroźniejszym szkodnikiem mebli, ram, a w muzeach i kościołach bezcennych rzeźb. Zaatakowane 
przedmioty można łatwo rozpoznać po malutkich, okrągłych otworach o średnicy 1,5mm, którymi 
dorosłe chrząszcze wychodzą po zakończeniu żerowania. Wspomniane otwory, z których wysypuje 
się miałka mączka drzewna, zjawiają się więc nie w chwili porażenia przedmiotu, lecz dopiero po 
pewnym czasie, kiedy już chrząszcze wylecą z kolebek poczwarkowych, gdyż larwy nigdy nie naru
szają cieniutkiej wierzchniej warstwy drewna. Jeśli zaniedba się konserwacji obiektu, to dany drew
niany przedmiot przy lada poruszeniu rozpada się na drobne, stoczone przez larwy, kawałki. Inny 
szkodnik, ściga zmienna, dostaje się do mieszkań wraz z dębowym drewnem budowlanym, z któ
rego wiosną wychodzą chrząszcze pozostawiając duże, owalne otwory wylotowe. Na szczęście, ten 
gatunek w domostwach nie jest zdolny do dalszego rozrodu, bowiem jego larwy nie mogą żerować 
w martwym, wysuszonym drewnie. Z kolei spuszczel domowy, sporej wielkości chrząszcz, pełny 
rozwój odbywa w martwym drewnie sosnowym niszcząc np. parapety i ramy okienne.

Skromna objętość tego artykułu nie pozwala na omówienie wszystkich szkodników domostw 
występujących na terenie Łodzi. W  Europie Środkowej żyje ponad 400 gatunków stawonogów 
znalezionych w mieszkaniach ludzkich, magazynach spożywczych i zielarniach I W  Aglomeracji 
Łódzkiej stwierdziłem występowanie 120 gatunków zasiedlających stale, okresowo lub przypadkowo 
nowe mieszkania i magazyny. Prowadzą one tak ukryty tryb życia, że najczęściej są dostrzegane 
skutki ich żerowania, a nie same owady. Do poważnych szkód dochodzi w zaniedbanych amator
skich kolekcjach wypchanych ptaków i ssaków, w nieodpowiednio przechowywanych futrach, kożu
chach i wełnianych materiałach. Szkody te powodują głównie mole ubraniowe i futrzane, a od dawna 
stosowane przez nasze . babcie 
trzepanie, wietrzenie i przekładanie 
wyżej wymienionych przedmiotów ma 
ogromne znaczenie, bowiem samice 
moli składając jaja nie przytwierdzają 
ich do podłoża i wszelkie wyżej wy
mienione czynności powodują opad
nięcie i zniszczenie jaj. Obserwowane 
latające mole to głównie samce, bo
wiem samice prowadzą ukryty tryb ży
cia przebywając w miejscu żerowania 
gąsienic. Pozostałe szkodniki futer i 
wyrobów tekstylnych, takie jak szu- 
baki, mrzyki i skórniki w  domostwach 
ludzkich, w przeciwieństwie do maga
zynów, nie powodują zbyt wielkich 
szkód.
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Korespondencja.

Szanowny Panie Jacku.
Zachęcony Pana apelem w  sprawie nawiązania 

ewentualnej współpracy z Biuletynem Entomologicznym 
- redagowanym i wydawanym przez Pana - pragnę wy
razić duże uznanie za inicjatywę podjęcia decyzji o wy
dawaniu nowego, entomologicznego pisemka. Inicjatywa 
ta jest tym bardziej cenna, że jest to obecnie jedyne pi
smo, w którym mogą zamieszczać swe refleksje i do
niesienia również entomolodzy bez cenzusu, zajmujący 
się amatorsko owadami. Takiego pisma właśnie w na
szym kraju brakowało, a dodać muszę, że za granicą 
idea wydawania podobnych wydawnictw jest bardzo 
popularna i cieszy się wielkim uznaniem wśród miłośni
ków owadów. Sądzę, że z podobnymi odczuciami spotka 
się i „Biuletyn", gdyż według mnie redagowany jest bar
dzo umiejętnie i dowcipnie, [...]. Muszę się przyznać, że z 
natury i doświadczenia jestem osobnikiem dość krytycz
nym i niewiele rzeczy mi się naprawdę podoba. Dlatego 
też cieszę się, że mogę napisać w ten sposób o poziomie 
redagowania „Biuletynu”. Opinia ta nie jest kurtuazyjną 
grzecznością lecz realną oceną poziomu i przydatności 
„Biuletynu”. Popieram gorąco sprawę publikowania na 
lamach „Biuletynu" tytułów i autorów doniesień i opra
cowań dotyczących owadów. Na pewno się bardzo przy
dadzą zarówno zainteresowanym specjalistom, jak i 
amatorom.

[...] Chciałbym jeszcze tylko zapytać co należy 
zrobić aby otrzymywać dalsze numery „Biuletynu" i 
ewentualnie w jakiej formie i wysokości należałoby po
krywać koszty wydawania i przesyłki tego wydawnictwa. 
[...] Załączam wiele serdeczności i życzę dalszych 
________sukcesów._________ Andrzej Kokot_________

Szanowny Panie.
Dzięki uprzejmości Mr.Butterfly, przy zakupie sprzętu 
entomologicznego, otrzymałem dwa pierwsze numery 
„Biuletynu Entomologicznego" . Spodobały mi się pro
blemy w nich poruszane i różne tematy Entomologiczne. 
Żałuję jedynie, że jest to pismo obejmujące tylko region 
łódzki. [...]
[...] na mój adres kolejne numery „Biuletynu Entomolo
gicznego”, począwszy od numeru drugiego, oczywiście

koszty czasopisma i przesyłki pokryję. Interesuje mnie 
również czy jest możliwość opublikowania pracy entomo
logicznej nie obejmującej regionu łódzkiego w biuletynie.

serdecznie Pana pozdrawiając
_________________________ Konrad Kata__________

Jest mi bardzo milo, że BE spotyka się z życzli
wym przyjęciem wśród różnych kręgów entomologów, 
wśród zawodowców i amatorów, wśród doświadczonych 
miłośników owadów i wśród początkujących. Odnosząc 
się do ostatniego akapitu listu Pana Kokota, chciałbym 
zwrócić uwagę innych czytelników, że wydawanie nawet 
tak niewielkiego pisemka pociąga za sobą ponoszenie 
wcale niemałych kosztów. Zgodnie z tym co deklarowa
łem w BEO/2, będę dokładał wszelkich starań, aby BE 
stal się tworem trwałym. Będziemy, teraz już wraz z 
kilkoma osobami, nadal wkładali w wydawanie BE swoją 
pracę, jednak nieuchronnie zbliża się ten moment, kiedy 
czytelnicy będą musieli zdecydować, czy są skłonni 
pokryć chociaż część kosztów wydawania BE. Stąd 
pierwszy krok jaki uczyniliśmy w poprzednim numerze, 
to propozycja pokrycia znaczkami kosztów przesyłania 
BE, krok następny to punkt 11 ankiety dołączonej do 
bieżącego numeru. Ze swojej strony, szukamy źródeł 
finansowania BE w bardzo różnych miejscach, jednak 
podstawowym warunkiem wydawania BE jest zapotrze
bowanie środowiska na jego wydawanie. Ilość ankiet 
jakie wrócą wypełnione do redakcji będzie pierwszym 
poważnym sprawdzianem, czy jest zapotrzebowanie na 
takie pismo. Innym, równie ważnym miernikiem, jest 
chęć umieszczania w tym pisemku swoich artykułów. 
Jeżeli nasi czytelnicy staną się również autorami artyku
łów, to być może BE przekształci się kiedyś w pisemko 
ogólnopolskie. Jeżeli jednak tych artykułów zacznie bra
kować, to jeżeli nawet znajdziemy jakieś fundusze na 
jego wydawanie, BE pozostanie łódzkim pisemkiem o 
niewielkim kręgu odbiorców. Proszę więc wszystkich, 
którzy widzą potrzebę wydawania’ BE i chcą nadal być 
jego czytelnikami o wypełnienie ankiety, i ponownie za
praszam wszystkich miłośników owadów do pisania ary- 
kułów do NASZEGO pisemka.

JK
Spotkania Łódzkiego Środowiska Entomologicznego.

Nad lutowym zebraniem zawisło poważne niebezpieczeństwo. Jeszcze się spotkanie dobrze nie zaczęło, gdy rozeszła 
się wieść, iż na półkach Antykwariatu Współczesnego stoi kilkadziesiąt tomów Fauny CCCP. Po tych słowach znaczna 
część uczestników rzuciła się do wyjścia i tylko niezwykłemu zaangażowaniu organizatorów należy przypisać fakt, iż 
udało się ich przekonać, że jutro antykwariat również będzie czynny. Jedynie Bogdan Soszyński i Jacek Kalisiak stwier
dzili, że nie będąw stanie znieść do jutra drążącej ich niepewności. Po 40 minutach triumfując powrócili z kilkoma opa
słymi tomami.

Spotkanie poświęcone było ważkom. Wiktor Majak przedstawił zestaw przeźroczy, na podstawie którego omówił 
obyczaje godowe ważek z rodzaju Calopteryx, oraz wskazał pokrótce na różnice w zachowaniu u kilku innych gatunków. 
Omówił również zmiany ubarwienia występujące u ważek w miarę starzenia się, na podstawie Ladona fulva, Orthetrum 
cancellatum i Gomphus vulgatissimus. Prelekcja zapoznała słuchaczy z pospolitymi gatunkami polskich ważek, wskazu
jąc na najbardziej rzucające się w oczy cechy identyfikacyjne. W uzupełnieniu kilka ważnych uwag przedstawił Grzegorz 
Tończyk. Grzegorz przyniósł również interesujące zdjęcia ważek. Obejrzeliśmy fragment kolekcji ważek Kuby Szymań
skiego (Kuba jest uczniem liceum ogólnokształcącego). Ważki były spreparowane z iście profesjonalną precyzją pra
widłowo oznaczone i zaetykietowane. Odwłoki ważek były rozcięte i oczyszczone, dzięki czemu zachowały żywe barwy. 
Brawo Kuba!

W krótkim komunikacie koleżanka Basia Marciniak poinformowała o dostępnych u niej publikacjach dotyczących 
restytucji ginących i zagrożonych motyli w  Polsce.

W nieoficjalnej części spotkania jak zwykle długie, ożywione rozmowy. Z kronikarskiego obowiązku postanowiłem 
przyjrzeć się obiektywnie, z boku, tym naszym dyskusjom. No cóż, muszę być szczery. Prochu na tym zebraniu nie wy
myśliliśmy. Tylko przez chwilę byłem tym przygnębiony, bo naraz spostrzegłem rzecz oczywistą. Kochani! My się po 
prostu lubimy. Lubimy ze sobą rozmawiać.

Następne spotkanie 10.03.1995r. o godzinie 17.00, jak zwykle w Muzeum Przyrodniczym, w Parku Sienkiewicza. 
Andrzej Jadwiszczak opowie o swojej wyprawie do Ekwadoru, pokaże przeźrocza i zdjęcia. Zapraszamy. WM
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Zjazdy, konferencje...

Zjazdy, konferencje ...

SEKCJA
DIPTEROLOGICZNA
POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA 
ENTOMOLOGICZNEGO 
Gdynia, dnia 13II 1995

Komunikat 1995/1
Uprzejmie informuję, że XIV Zjazd Sekcji 

Dipterologicznej PTE odbędzie się 21 kwietnia 1995. 
(piątek) w Instytucie Zoologii na Wilczej w Warszawie. 
Organizatorami tego Zjazdu są Dipterolodzy 
Warszawscy z dr. Waldemarem Mikołajczykiem na 
czele.

Pan Waldemar proponuje jednodniowe 
sympozjum w godzinach 1030 - 1700. W związku z tak 
ograniczonym czasem spotkania proponuję 
wydrukowanie w Dipteronie obszernych streszczeń 
zgłoszonych wystąpień, które w czasie Sympozjum nie 
będą wygłaszane w całości, a tylko dodatkowo 
objaśnione i przedyskutowane. W ten sposób byłoby 
więcej czasu na dyskusje kuluarowe.

Zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować do dra 
Waldemara Mikołajczyka, Muzeum i Instytut Zoologii 
PAN, ul.Wilcza 64, 00-679 Warszawa. Streszczenia 
wystąpień 'A - 1 str., tabele, wykresy) w maszynopisie 
lub na dyskietce (najlepiej w WP) proszę wysyłać 
bezpośrednio do Gdyni (Katedra Zoologii Bezkręgowców 
UG, Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia) do 12 marca. 
Program Zjazdu i streszczenia będą zamieszczone w 
Dipteronie 11 i dostarczone Dipterologom drogą 
pocztową na 2 tygodnie przed Zjazdem.

Apeluję o dostarczanie materiałów do Dipterona 
11: recenzje, sprawozdania z kongresów i sympozjów, 
zmiany adresów itp.

Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w 
Warszawie.

Przewodniczący Sekcji 
Ryszard Szadziewski

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego
90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 Łódź,09.01.1995.

Konferencja Naukowa 
Obszarowa i Gatunkowa Ochrona 

Przyrody Polski Środkowej
Komunikat nr 4
Droga Koleżanko, Drogi Kolego!

Uprzejmie informujemy, że w trakcie prac 
organizacyjnych zmuszeni byliśmy dokonać kilku zmian: 
1.Nastąpiło przesunięcie terminu Konferencji na 
07.04.95-09.04.95 roku (piątek,sobota,niedziela).
Plan Konferencji:
Piątek - godz s00.-^ 00 wycieczka przyrodnicza, o 
godzinie 17°° uroczyste otwarcie obrad. Sobota i 
niedziela - obrady w czterech sesjach tematycznych:
♦ Gatunki ginące i zagrożone Polski Środkowej.
♦ Problemy ochrony przyrody ożywionej w mieście.
♦ Waloryzacja przyrodnicza krajobrazów Polski Środk.
♦ Ochrona przyrody ożywionej Polski Środkowej, stan

obecny i perspektywy.

Przewidujemy dwie formy wystąpień:
- referat (maksymalnie do 20 minut)
- plakat (wymiary 80 x 100 cm)

2. Przed Konferencją przewidujemy wyłącznie druk 
streszczeń wystąpień, natomiast całe prace (dostarczone 
jako maszynopisy z dyskietką najpóźniej w dniach 
trwania Konferencji) drukowane będą w  Folia Sozologica 
UŁ. Prace te będą poddane regularnemu trybowi 
postępowania redakcyjnego.
KOSZTY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest 
nadesłanie zgłoszenia z wypełnioną karlą rezerwacji oraz 
wniasienie opłaty zjazdowej, która wynosi: 
dla uczniów i studentów -10 zł (100 000 starych złotych) 
dla pozostałych - 20 zł (200 000 starych złotych)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zapewniamy zakwaterowanie w dwu- i 

trzyosobowych pokojach w domach studenckich UŁ, oraz 
wyżywienie w stołówce akademickiej. Koszty 
wyżywienia i noclegów zostaną podane w terminie 
późniejszym. Będziemy się starali aby koszty te były jak 
najniższe.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

W trakcie Konferencji przewidujemy wycieczkę 
przyrodniczą (piątek g.8°°).
Proponujemy dwa warianty (do wyboru): 
do Sujejowskiego Parku Krajobrazowego 
nad zbiornik zaporowy Jeziorsko lub w dolinę Neru 

(ornitologiczna).

[ Postaramy się zamieścić informację o referatach na 
tematy entomologiczne. JK ]

EuroLOOP
Dotarła do nas informacja o II sesji roboczej, organizo
wanej w dniach 27 - 30 marca 1995 w Amsterdamie 
przez EuroLOOP, organizację zrzeszającą przedstawi
cieli 22 krajów, której członkowstwo jest wolne. Celem 
jej jest między innymi zwracanie uwagi rządów i mię
dzynarodowych organizacji na problemy związane z 
rozwojem rolnictwa i oceną bioróżnorodności w całej 
Europie i rekomendowanie efektywnych akcjii. Wpisowe 
na sesję wynosi 250 guldenów. Cena to obejmuje doku
mentację sesji i Proceedings. Koszty pobytu, z powodu 
braku sponsorów, pokrywają uczestnicy.

[Szczegóły w redakcji.] BM
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Bibliografia bieżąca fauny owadów Polski.

Nadbitki nadesłane redakcji. Bibliografia bieżąca fauny owadów Polski.
Kokot,A. 1993. Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae).

Acta Entomologica S ilesiana, 1993, 1(1): 5-7.
Bernard,R. 1993. Cercion lindenii (Selys), a new species for the fauna of Poland (Zygoptera: Coenagrionidae). 
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Tończyk.G. 1993. Zsynchronizowany wylot ważki Coenagńon pulchellum (Van.Lind.) (Odonata: Coenagrionidae). 

Przegląd Zoologiczny XXXVII, 1-2(1993):81-86.
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Z pófki na Wilczej, (styczeń-luty) Bibliografia bieżąca fauny owadów Polski.
Beiger.M. 1994. Miniarki (Agromyzidae, Diptera) Roztocza Środkowego. Fragm.Faun. Tom 37, nr 14: 333-366. 
Bratkowska,J. 1994. Materiały do poznania stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) Roztocza. Fragm.Faun. Tom 37, 

nr 8: 201-210.
Cmoluch,Z.; Łętowski.J.; Mind-Lechowska,A. 1994. Ryjkowcowate (Coleoptera: Curulionoidea: Rhinomaceridae, 

Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Roztocza. Fragm.Faun. Tom 37, nr 10: 267-290.
Cmoluchowa,A.; Lechowski,L. 1994. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydte (Heteroptera) Roztocza. Fragm.Faun. Tom 37, 

nr 7: 181-200.
Czechowski,W. 1994. Emancipation of Slaves in Formica sanguinea Latr. Colonies (Hymenoptera, Formicidae). 

Annales Zoologici vol.45: 15-26.
Czechowski,W. 1994. Queen Recruitment in an Orphaned Colony of Formica polyctena Forest. (Flymenoptera, 

Formicidae). Annales Z oologici vol.45: 47-49
Draber-Mońko.A. 1994. Notes on Species of the Genus Rondania Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Tachinidae). 

Annales Zoologici vol.45: 51-56
Galewski,K. 1994. The Description of Third-stage Larve of Hydroporus ttartaricus Lec. and H. marginatus (Duft.) 

(Coleoptera.Dytyscidae) with a Key to Third-Stage Larvae of Central European Species of Flydroporini. 
BuLL.PoL.Ac.:BiOL.,vol.42,nr 1: 95-113.

Łagowska,B.; Winiarska,W. 1994. Opuchlaki - szkodniki drzew i krzewów w szkółkach i sadach. Ochrona Roślin,nr 12. 
Michalska,Z. 1994. Fauna motyli minujących (Lepidoptera, Graciiiaridae) Roztocza Środkowego. Fragm.Faun. Tom 37, 

nr 13: 323-332.
Michalski,J.; Ratjczak.E. 1994. Komiki (Coleoptera: Scolytidae) wraz z fauną towarzyszącą w Roztoczańskim Parku 

Narodowym. Fragm.Faun. Tom 37, nr 11: 291-314.
Riedel.W.; Majecki.J. 1994. Chruściki (Trichoptera) Roztocza. Fragm.Faun. Tom 37, nr 12: 315-32.
Wąsowska.M. 1994. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) wybranych środowisk roślinnych Roztocza. Fragm.Faun. 

Tom 37. nr 9: 211-266.
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Z półki na Wilczej, (styczeń-luty) Nowe książki.
Coscarón.S.; Papavero,N. 1993. An lllustrated Manuał for the Identification of the Neotropical Genera and Subgenera 

of Tabanidae (Diptera). Museu Paraense Emilio Goeldi. Belem-Para 1993. str. 150,pl. 101.
Fibiger.M. 1993. Noctuidae Europaeae, vol.2. Noctuinae II. Entomological Press, Sora 1993. str.230, pl. 11. 
Klausnitzer.B. 1994. Die Larven Der Kafer Mitteleuropas. Band 2. Myxophaga, Polyphaga Teil 1. W: „Die Kafer 

MitteleuropasLGoecke & Evers, Krefeld 1994. 325 str.
Racheli.T. 1990. Sinosi Degli Zygaenini Italiani (Lepidoptera:Zygaeidae). Roma 1990. str.174,tav.7.
Rougeot.P-C.: Viette,P. 1978. Guide des Papiilons Noctumes d’Europe at d’Afrique du Nord. Delechaux & Niestle 

Neuchatel - Paris 1978. str.228,pl.40.
Semeria.Y.; Berland.L. 1988. Nevropteres de France at D'Europe. Atlas D'Entomologie. Boubee Paris 1988.

str. 190.pl.X. JK

1. J.van der Vecht.J.M.Carpenter 1990: A catalogue ofthe genera ofthe 
Vespidae (Hymenoptera) 62 pp.

2 J.van Tol 1992: An annotated index to names of Odonata used in 
publications by M.A.Liftinck. 263 pp.

3. J.W.Schoorl jr. 1990: A phylogenetic study on Cossidae (Lepidoptera:
Ditrysia) based on external adult morphology. 295 pp.

4. O.Noordam 1991: Hormaphidinae from Java (Homoptera: Aphididae).
525 pp.

5. C.van Achterberg 1991: Revision ofthe genera of the Afrotropical and
W.Paiaearctical Rogadinae Foerster (Hymenoptera: Braconidae).102pp. 

i inne wymienię na publikacje dotyczące Buprestidae i Cerambycidae (Col.).
Jerzy M. Gutowski. Zakład Lasów Naturalnych IBL, 17-230 

Białowieża.

GABLOTY standardowe, bejcowane, lakierowane, 
wpuszczana szyba, odstąpię. Cena 17 zł. Odbiór 
własny. tel. (0-45) 338-743. 
Dariusz Duczkowski, ul.Mazowiecka 2c m.34.

97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Poszukuję okazów: Colias Palaeno. Colias myrmidone. Quercusia 
quercus. W zamian oferuję: Colias crocea, Thecla betulae. 
Nordmannia ilicis, Lycaena dispar, Lycaena alciphron. Melitaea 
cinxia, Melitaea didyma. Hipparchia hermione, Maculinea teleius. 
Rafał Has, ul.Legionów 50 m.10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zapraszamy entomologów z całej Polski do zamieszczania artykułów w Biuletynie Entomologicznym.
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