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Antropocentryzm
WiK oi vidjak, 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 60 m.8
ładę płytę na talerz gramofonu i po chwili poKój wypełniają wzniosłe dźwięki muzyki Beethovena. Otulają mnie fantastyczne wizje,
uczucia, emocje. Początkowe wzburzenie i heroizm
wygładza się zwolna w nastrój pastoralny, z oddali
dolatują głosy ptaków, spoza gradowych chmur
wychyla się słońce... Sięgam ręką na półkę, otwieram książkę i zanurzam się w świat Franza Kafki, w
stworzone siłą jego wyobraźni urzędy monstrualnego państwa, mogę poczuć tę szczególną samotność i winę istnienia. Mrożek wciąga mnie w alegoryczny świat absurdu i groteski. W krzywym zwierciadle oglądam ludzkie idee, charaktery, ułomności. Możliwości ludzkiego inteiektu muszą budzić podziw. Podziw ten należny jest nie tylko twórcom kultury, ale i jej odbiorcom. Uczciwie trzeba przyznać, że nie ma w otaczającym nas świecie
drugiego, podobnego zjawiska. Na tym nie koniec ludzkiej wspaniałości. Niezwykłe budowle, loty w
kosmos, technika komputerowa, ale co może i ważniejsze, wygodne i chroniące przed chłodem
ubranie, kurek z ciepłą wodą. Zasępia się jednak twarz tych z nas, którzy odwiedzili Góry Izerskie,
zobaczyli kikuty martwych świerków, tysiące hektarów ziemi zabitej przez człowieka. Każdy kto był w
Nowej Hucie z pewnością, pamięta żółty, lepki dym ścielący się na jej ulicach. A czy nie absurdalnie
rysuje się nasza cywilizacja w chwili, gdy siedzimy za kierownicą samochodu i trzeci lub czwarty raz
z rzędu nie udaje nam się pokonać skrzyżowania? Znów czerwone światło odcina nam drogę. Na
sąsiednim pasie, razem z nami cierpliwie czeka olbrzymia ciężarówka, wycelowawszy wylot rury
wydechowej wprost w nasze szyby. A co myślą mieszkańcy narożnej kamienicy?

K

Pamiętam swoje pierwsze obserwacje ważek: pościgi i ucieczki, chrzęst skrzydeł ścierających
się w powietrzu przeciwników, bezład i chaos w zachowaniach tych prymitywnych zwierzątek. Jakaż
przepaść między nimi i obserwatorem, Człowiekiem rozumnym. Od tamtego czasu minęło wiele lat,
wiele godzin obserwacji, prób zrozumienia ruchliwości ważek. Fragment po fragmencie, żmudnie
składałem obserwacje niczym skorupy potłuczonego garnka. Chaos okazał się niepokojem o własne
bezpieczeństwo, nieustanną czujnością i reakcją na każde potencjalne zagrożenie, okazał się zaciekła, obroną kilku metrów kwadratowych własnej przestrzeni, polowaniem, zalotami i zdobywaniem
samicy, chronieniem składającej jaja samicy przez jej partnera. Ważki mają również swoje chwile
przyjemności, chwile pławienia się w promieniach słońca. Słońce dla ważek to życie. Bez jego ciepła
siedzą osowiałe, jakby czymś zmartwione, gdy tylko wychyli się spoza chmury wraca im wigor i radość. Jakże to wszystko nam bliskie. Potrafimy to nie tylko zrozumieć, ale i odczuwać. Bo przecież
rządzą nami te same instynkty i odruchy. Instynkt samozachowawczy, rozrodczy, pokarmowy rządzi i
nimi i nami. Stojąc w ciepłej i czystej wodzie Rurzycy, w cieniu szumiących olch. patrząc na uganiające się za drobnymi żyjątkami ważki nie mam wątpliwości, że jesteśmy odgałęzieniami tego samego
pnia.
Onraoował i wvdał dla oozvtku wewnetrzneao Zesoół Redakcyjny.

r Wykaz motyli Wyżyny Łódzkiej

Encyklopedia podaje, że Homo sapiens 10 jedyna istota posługująca się mową symboliczną,
mająca świadomość własnej osobowości i kulturę. To wrasnie ma być jednoznaczna granica między
nami, a resztą żyjącego świata. Człowiek *UDI klaxwne },odział> nawe* tam, gdzie tak naprawdę podziały takie nie są mozl-we do Drzeprowadzenia. Dlatego usilnie staramy się zdefiniować pojęcie
przyrody żywej i nieożywionej, rozgraniczyliśmy królestwa rośiin i zwierząt, dzielimy wszystkie organizmy na gatunki. Odgradzając się od reszty żyjącego świata, przypisaliśmy sobie jednocześnie
szczególne prawa i przywileje naiezne najwspanialszej z iSiO* Antropocentryzm dotyka głównie
technokratów, iudzi ekonomii i b-znesu, ale i przyrodnicy nie są od niego wolni Wystarczy wziąć do
ręki Polskie Pismo Entomologiczne czy Wiadomości Entomologiczne. Suchy, rzeczowy ton artykułów. Tak, oczywiście, wymaga tego naukowy obiektywizm, a jednak... Wrażenie antropocentryzmu
pogłębia się przy analizie metod badawczych. Bo przecież świat istnieje po to, abyśmy mogli realizować swoje cele i pragnienia, poznawać go, przekształcać według własnych potrzeb. Cena się nie
liczy. Świat jest dla nas. Tylko dla nas.

Wykaz motyli Wyżyny Łódzkiej
(Hepialidae - Krótkowąsy. Psychidae - Koszówki, Cossidae - Trociriiarki,
Zygaenidae - Kraśniki, Limacodidae - Śiimakówki, Drepaniaae - Wycinki,
Thyatiridae - Falice, Lasiocampidae - Barczatki, Endromididae - Nasierszyce,
Lemoniidae - Przeiotnice, Satumiidae - Pawice. Sphingidae - Zawisaki,
Notodontidae - Garbatki, Lymantńidae - Brudnice, Arctiidae - Niedźwiedziówki)
Zygmunt Śliwiński, 94-046 Łódź. Armii Krajowej 30 m 4
rzecia część wykazu motyli Wyżyny Łódzkiej obejmuje 15 dalszych, nie publikowanych rodzin
motyli z wyjątkiem przezierników (Sesiidae), które są przedmiotem oddzielnej publikacji
(Śliwiński, Kowalczyk w druku) oraz motyli dziennych (Papilionoidea, Hesperioidea), których
opracowanie ukaże się w najbliższym czasie.
W przeciwieństwie do opublikowanych sówek (Noctuidae) i miernikowców (Geometridae),
które wymagają dalszych badań terenowych, szereg rodzin będących przedmiotem niniejszej publikacji na Wyżynie Łódzkiej poznanych jest względnie dobrze, i tak np. z rodziny Lasiocampidae odnaleziono tu wszystkie gatunki występujące w naszym kraju, a z rodzin Drepanidae, Lymantriidae,
Lemoniidae, Satumiidae, Sphingidae i Notodontidae wykazano wszystkie gatunki, jakich można się
spodziewać na badanym obszarze. W sposób niedostateczny zbadana jest rodzina Arctiidae, a w
szczególności gatunki z rodzajów Pelosia Hbn. i Eilema Hbn.
Niniejszy wykaz zawiera 165 gatunków motyli, w tym 52 dotychczas nieznane z Wyżyny
Łódzkiej. Wraz z sówkami (297 gatunków) i miernikowcami (232 gatunki), moje dotychczasowe
publikacje obejmują 694 gatunki. Poniższy wykaz sporządzono na podstawie materiałów nie publikowanych oraz prac Polińskiego (1918), Romaniszyna i Schiliego (1929), Jarischa (1942), Marciniak
i Śliwińskiego (1988) oraz Śliwińskiego i Marciniak (1991).
Ponieważ badania nad motylami Wyżyny Łódzkiej trwaj a j uż ponad 50 lat, to zrozumiałe jest.
że występowanie szeregu gatunków wymaga potwierdzenia. W szczególności odnosi się to do kilku
gatunków złowionych czy też wyhodowanych przez Głowińskiego oraz wykazanych przez Jarischa
(1942). W wykazie umieszczono odnośniki do uwag o tych gatunkach oraz o gatunkach uchodzących za bardzo rzadko spotykane w naszym kraju.
Materiały dowodowe do niniejszej pracy znajdują się w zbiorach autora, Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego oraz w kolekcji kol. B. Marciniak.
Opis z a s t o s o w a n y c h s y m b o l i
Ł
P

- Łódź i okolice. Poza Łodzią głównie lasy w okolicy Tuszyna
- woj. piotrkowskie. Obszar środkowego dorzecza Pilicy - Puszcza Pilicka między Suiejowem a Tomaszowem
Mazowieckim oraz okolice Kamieńska
S
- woj. skierniewickie. Lasy w okolicy Rogowa
Si - woj. sieradzkie. Okolice Łasku i Zduńskiej Woli
*
- gatunki dotychczas nie wykazane z Wyżyny Łódzkiej
1-22
uwagi o ciekawszych gatunkach wykrytych na badanym terenie
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H ep i alidae

Li

Hepialus Fabrieius, 1775
hectus (Linnaeus. 1758) - Ł;P;S;Si
*
humuli (Linnaeus, 1758) - Ł
*
syivinus (Linnaeus, 1781) - Ł;P

Apoda Haworth, 1809
limacodes (Hufnagel, 1766) - Ł:P;S:Si
Heterogenea Knoch, 1783
aseila (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł

macodidae

Psychldae

Drepanidae

Dipiodoma Ze ller, 1852
laichartingeila (Goeze, 1783) - P
Dahiica Enderiein, 1912
triquetrella (Hubner, 1813) - Ł
Siederia Meier, 1953
pineti (Zel i er, 1852) - Ł; P
Taleporia Hubner, 1825
tubuiosa (Retzius. 1783) - Ł;P;S;Si
Bacotia Tutt, 1899
claustreila (Bruand, 1845) - Ł;P
Proutia Tutt, 1899
betulina (Zeller, 1839) - Ł;P
Psyche Schrank, 1801
casta (Pallas, 1767) - Ł;P;S;Si
Bijugis Heylaerts, 1881
bombycella (Denis & Schiffermuller, 1775) Ł;P;S;Si
Epichnopterix Hubner. 1825
*
plumella (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P
Acanthopsyche Heylaerts, 1881
atra (Linnaeus, 1767) - P
Canephora Hubner, 1822
unicolor (Hufnagel, 1766) - Ł;P;S;Si
Megalophanes Heylaerts, 1881
*(1)
viciella (Denis & Schiffermuller, 1775) - P
Sterrhopterix Hubner, 1825
fusca (Haworth, 1809) - Ł;P;S;Si

Falcaria Haworth, 1809
lacertinaria (Linnaeus, 1758) - Ł:P;S;Si
Drapana Schrank, 1802
binaria (Hufnagei, 1767) - Ł:P
*
cultraria (Fabrieius, 1775) - Ł;P
curvatula (Borkhausen, 1970) - Ł;P
falcataria (Linnaeus 1758) - Ł;P:S:Si
Cilix Leach, 1815
glaucata (Scopoli, 1763) - Ł:P;S

C ossi dae
Cossus Fabrieius, 1794
cossus (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Lamellocossus Daniel, 1956
(2)
terebrus (Denis & Schiffermuller, 1775) - P
Zeuzera Latreille, 1804
pyrina (Linnaeus, 1761) - Ł;P:S;Si

Zygaenidae
Rhagades Wallengren, 1863
pruni (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P;S
Jordaniła Agenjo. 1940
globulariae (Hubner, 1793) - Ł
Adscita Retzius, 1783
*
statices (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Zygaena Fabrieius, 1775
*
angelicae Ochsenheimer, 1808 - P
ephiaites (Linnaeus, 1767) - Ł;P
filipendulae (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
*
ionicerae (Scheven, 1777) - Ł;P;S
loti (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P
*(3)
osterodensis Reiss, 1921 - Ł
*
purpuralis (Brunnich, 1763) - P
trifolii (Esper, 1783) - Ł;P;S
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Thyatria Ochsenheimer, 1816
batis (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Habrosyne Hubner, 1821
pyritoides (Hufnagel, 1766) - Ł;P;S;Si
Tethea Ochsenheimer, 1816
duplaris Linnaeus, 1761 - Ł;P;S;Si
fluctuosa (Hubner, 1803) - Ł;P;S;Si
or (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P:S;Si
Polypioca Hubner, 1821
flavicomis (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
(4)
ridens (Fabrieius, 1758) - Ł

Lasiocampidae
Poecilocampa Stephens, 1828
populi (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Trichiura Stephens, 1828
crataegi (Linnaeus, 1758) - Ł;S
Eriogaster Germar, 1811
(5)
catax (Linnaeus, 1758) - Ł
lanestris (Linnaeus, 1758) - P;S
*(6)
rimieoia (Hubner, 1803) - Ł
Malacosoma Hubner, 1820
(7)
franconica (Esner. 1784) - Ł
*
casłrensis (Linnaeus, 1758) - Ł
neusłna (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Lasiocampa Schrank, 1802
trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775) - P
quercus (Linnaeus, 1758) - Ł:P;S;Si
Macrothylacia Rambur, 1866
rubi (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Dendrolimus Germar, 1811
pini (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Euthrix Meigen, 1830
potatoria (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Cosmotriche Hubner, 1820
(8)
lunigera (Esper, 1784) - Ł
Phyllodesma Hubner, 1820
*(9)
illicifolia (Linnaeus, 1758) - P
*(io)
tremulifolia (Hubner, 1810) - P
Gastropacha Ochsenheimer. 1810
populifolia (Esper, 1781) - Ł
quercifolia (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Odonestis Germar, 1811
pruni (Linnaeus, 1761) - Ł;P;S;Si
Str.3
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Drymonia Hubner, 1819
dodonea (Denis & Schiffermuler, 1775) - Ł;P;S
quema (Denis& Schiffermuller,
1775} - P
ruficomis (Hufnagei, 1766) - Ł:P
*(U)
velitaris (Fabricius, 1777) - Ł;P
Pheosia Hubner, 1819
gnoma (Fabricius, 1777) - Ł.P.S.Si
tremuia (Clerck, 1759) - Ł;P;S;Si
Pterostoma Germar, 1812
palpina (Clerck, 1759) - Ł;P;S;Si
Ptilophora Stephens, 1828
plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) - P
Leucodonta Staudinger, 1892
bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P;S
PtUodon Hubner, 1822
capucina (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Odontosia Hubner, 1819
carmelita (Esper, 1799) - S
Phatera Hubner, 1819
bucephala (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Spatalia Hubner, 1819
argerrtina (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P;S
Gluphisia Boisduval, 1828
crenata (Esper, 1785) - Ł;P;S
Ciostera Samouelie, 1819
anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P
anastomosis (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
curtula (Linnaeus, 1775) - Ł;P;S
pigra (Hufnagei, 1766) - Ł:P

Endromididae
Endromis Ochsenheimer. 1810
versicolora (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S

Lemoniidae
Lemonia Hubner, 1820
durni (Linnaeus, 1781) - Ł;P

Saturnildae
Aglia Ochsenheimer, 1810
tau (Linnaeus, 1758) - P
Satumia Schrank, 1802
pavonia (Linnaeus, 1758) - Ł;P

SphIngidae
Agrius Hubner, 1819
convotvuli (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Acherontia Laspeyres, 1809
atropos (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Sphirix Linnaeus, 1758
iigustń Linnaeus, 1758 - Ł;P;S;Si
Hyloicus Hubner, 1819
pinastń (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S:Si
Mirnas Hubner, 1819
tiliae (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Smerinthus Latreiile, 1802
oceliatus (Linnaeus. i /58) - Ł;P;S;Si
Laothoe Fabricius, 1807
populi (Linnaeus, i / t » 8 i - Ł:P;S;Si
nemans Daiman, 1877
•—fuciforfinis {Linnaeus, 1758) - Ł;P
tityus (Linnaeus, 1758) - P;S
Macroglossum Scopoli, 1777
steilatarum (Linnaeus, 1758) - Ł;S
Daphriis Hubner, 1819
*{11) ^ nerii (Linnaeus, 1758) - Ł
Proserpinus Hubner, 1819
*(12)
proserpinus (Pallas, 1772) - P
Hyies Hubner, 1819
euphorhiae (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
galii (Rotemburg, 1775) - Ł;P
"(13)
lineata (Fabricius, 1775) - P
Deilephila Laspeyres, 1809
elpenor (Lirtnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
porcellus (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S

Lymantriidae

Notodontidae
Cerura Schrank, 1802
erminea (Esper, 1783) - Ł;P;S;Si
vi'nula (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Furcula Lamarck, 1816
*
biscupis (Borkhausen, 1790) - Ł;P;S
biftda (Brahm,1787) - Ł;P;S
furcula (Gierek, 1759) - Ł ;P;S;Si
Stauropus Germar, 1812
fagi (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Harpyia Ochsenheimer, 1810
milhauseri (Fabricius, 1775) - Ł;P
Nctodonta Ochsenheimer, 1810
dromedarius (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
torva (Hubner, 1800) - Ł;P
tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;P
ziczac (Linnaeus, 1758) - Ł;P:S;Si
Peridea Stephens, 1828
anceps (Goeze, 1781) - Ł:P;S
Str.4
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Lymantńa Hubner, 1819
dispar (Linnaeus, 1758) - Ł;P:S:Si
monacha (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Ocneńa Hubner, 1819
*{1S)
detriia (Esper, 1875) - Ł;P
Calliteara Butler, 1881
fascelina (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
pudibunda (Linnaeus, 1758) - Ł;P:S;Si
Orgyia Ochsenheimer, 1810
antiqua (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S ;Si
(16)
antiquoides (Hubner, 1822) - P
recens (Hubner, 1819) - Ł;S
Euproctis Hubner, 1819
chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
simiiis (Fuessly, 1775) - Ł;P;S;Si
Leucoma Hubner, 1822
salicis (Linnaeus, 1758) - Ł,P:S;Si

A retii

da e

Thaumatha Walker, 1866
senex (Hubner, 1808) - P
Miitochrista Hubner, 1809
miniata (Forster, 1771) - Ł;P;S
Cybosia Hubner, 1819
mesomella (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Pelosia Hubner, 1819
muscerda (Hufnagei, 1766) - Ł;P;S;Si
Atolmis Hubner, 1819
rubricollis (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Lihosia Fabricius, 1789
quadra (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
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Rhyparia Hubner, 1820
purpurata (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Diacrisia Hubner, 1819
sarnio (Linaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Hyphoraia Hubner, 1820
1«}
aulica (Linnaeus, 1758) - Ł
Pericallia Hubner, 1820
*(20)
matronula (Linnaeus, 1758) - P
Arctia Schrank, 1802
ca/a (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
festiva (Hufnagel, 1778) - Ł
*(21)
w i c a (Linnaeus, 1758) - Ł:Si
CaUimorpha Lafreillle, 1809
41
dominula (Linnaeus, 1758) - Ł;P
Thyria Hubner, 1819
jacobaeae (Linnaeus, 1758) - Ł
Syntotnis Ochsenheimer, 1808
(22)
phegea (Linnaeus, 1758) - S
Dysauxes Hubner, 1819
ancilla (Linnaeus, 1787) - S
Meganola Dyar, 1898
albuta (Denis & Schiffermuller. 1775) - Ł;P
strigula (Denis & Schiffermuller, 1775) - Ł;F
togułaiis (Hubner, 1796) - P
Nola Leach, 1815
*
aerugula (Hubner, 1793) - Ł;P
confusalis (Henrich & Schaffer, 1847) - Ł;S
cuculatełla (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S

Eilema Hubner, 1819
complana (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
deplana (Esper, 1787) - P
griseola (Hubner, 1803) - Ł;P
lurideola (Zincken, 1817) - Ł:P;S
iułareiia (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
sororcula (Hufnagel, 1766) - Ł;P
Sefina Scfirank, 1802
irrorella (Linnaeus, 1758) - P
Coscinia Hubner, 1819
cribraria (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
striata (Linnaeus, 1758) - P
Ułetheisa Hubner, 1819
(17)
pulchella (Linnaeus, 1758) - Ł;P
Phragmatobia Stepliens, 1828
fuiiginosa (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S;Si
Parasemia Hubner, 1820
plantaginis (Linnaeus, 1758) - Ł;P;S
Spiiosoma Curtis, 1825
lubricipedum (Linnaeus, 1758) - Ł;P S
luteum (Hufnagel, 1786) - Ł;P;S;Si
urticae (Esper, 1789) - Ł;P;S
Hyphantria Harris, 1841
(18)
cunea (Drury, 1773) - P
Diaphora Stephens, 1828
menctica (Clerck, 1759) - Ł

1. M. vi ciel la

Skraj rezerwatu "Lubiaszów" pod Suiejowem, 15.071965, kilkadziesiąt koszyczków na borówce
bagiennej, młodych brzozach i kruszynie. Stanowisko dziś nie istniejące, zniszczone w czasie budowy
Zalewu Sulejowskiego.
2. Lterebrus
Wykazany z południowego sąsiedztwa Wyżyny Łódzkiej w Nadleśnictwie Opoczno, gdzie
30.06.1966r Z S c h n a j d e r (1958) znalazł na osice 5 gąsienic.
3. Z.ostsrodensis
Grotniki pod Zgierzem, 10.07.1940, 3 samce i 2 samice znalazł F.H.Brandt przy torowisku kolejow y m . W późniejszym okresie nie obserwowany. Okazy w moim zbiorze.
4. P.
ridens
Jarisch (1942) podaje go z Lasu Łagiewnickiego w Łodzi.
5. E.catax
Według Jarischa (1942) miał występować w Lasach Tuszyńskich pod Łodzią.
8. E, rimicoia
B.Głowiński wyhodował serię okazów z gąsienic znalezionych na dębie w Poddębinie pod
Tuszynem, z czego w moim zbiorze znajdują się trzy okazy: ex.l. 10,18,27. 09.1936r.
7. M.franconica
Według Kreczmera (Romaniszyn,1929) E. Korb otrzymał 1 samicę z lasów pod Łodzią. Poza
Łodzią z naszego kraju znany jedynie z Pomorza Zachodniego (Urtiahn,1939).
8. C.lunigera
Jarisch (1942) podaje, iż B.Stehlik w Jusfynowie pod Koluszkami znalazł gąsienice tego gatunku.
Gatunek na nizinach bardzo rzadko spotykany, częstszy na południu i północy naszego kraju.
9. P.ilicifolia
Rezerwat "Lubiaszów" pod Suiejowem 8,10 i 16.05.1974r. złowiłem przy świetle 2 samce i 1 samicę. Nie łowiony przeze mnie ani w Bieszczadach, ani w Puszczy Białowieskiej. Widziałem w
zbiorze p. H.Sudołowi cza okazy złowione przez niego w roku 1968 we Wrocławiu.
10. P.tremuHfolia
Rezerwat "Lubiaszów 0 , 17.06.1974, 1 samiec przy świetle leg Z. Śliwiński.
11. D.nerii
Łódź-Ruda Pabianicka, 27.08.1957, 1 samiec na słupie oświetleniowym, leg. Z.Śliwiński.
12. P.proserplnus
W 1977 roku złowiony przez J.Mołickiego na torfowisku pod Tomaszowem Mazowieckim.
13. H.llneata
W lipcu 1966r. dr M.Kotarbiński złowił kilkanaście okazów na torowisku kolejowym pod Kamieńskiem. W takich samych warunkach złowiłem 3 okazy 17.08.1979r. w Dębie Opoczyńskiej.
14. D.velitaris
Lućmierz pod Zgierzem 15.07.1954r, strząśnięty przeze mnie z gałęzi dębu w świetlistej dąbrowie.
Drugi okaz 20.07.1976r. w takich samych warunkach pod Suiejowem.
15. O.detrita
W latach 1936-1939 łowiony w Gałkówku pod Łodzią przez B.Głowińskiego 1 samicę złowiłem na
liściu dębu 20.07.1960r. w Podwtodzimierzowie pod Suiejowem. Okazy łowione i hodowane przez
Głowińskiego znajdują się w moim zbiorze.
18. O.antlquoides
Koło pod Piotrkowem Trybunalskim, 20.07.1954r., 1 samiec na wrzosowisku, ieg. Z.ŚIiwiński.
Z naszego kraju dotychczas był znany z Pomorza Zachodniego (Urbahn,1939), z nadleśnictwa Jamy
pod Grudziądzem (Tołl.1937-1938), a ostatnio wykazany z okolicy Zamościa (Buszko, 1994).
17. U.pulchella
Według informacji Kreczmera E.Korb złowił kilka okazów w okolicy Zgierza pod Łodzią
(Romaniszyn,1929), natomiast B.Marciniak złowiła 15.08.1992 jeden okaz przy świetle w Ostrowie
pod Suiejowem.
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18. H.cunea
19. H.aulica
20. P.matronula

21. A.villica
22. S.phegea

17.08.1964 złowiłem dwa okazy na stacji kolejowej Bobry pod Radomskiem (Śliwiński, 1968).
Jarisch (1942) podaje go bez bliższych danych z okolic Justynowa pod Koluszkami.
W e Wfodzirrtierzowie pod Sulejowem, 16.07.1950R złowiłem 2 samce przy świetle zainstalowanym na wieży wiertniczej.
Zgierz, 16.07.1950,1 samiec na .slupie oświetleniowym przy torowisku kolejowym, leg. Z. Śliwiński.
Sieradz, 10.07.1939r., kilka okazów na torowisku kolejowym prowadzącym do Męckiej Woli.
W późniejszym okresie nie obserwowany.
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Wyprawa lepidopteroiogiczna Finlandia '95
Jarosław Buszko, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska UMK
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
awiązana na VIII Europejskim Kongresie Lepidopterologiczriym współpraca z fińskimi lepidopterologami zaowocowała trzema wspólnymi wyprawami terenowymi. Dwie z nich odbyły
się na tereny wschodniej Polski, natomiast trzecia, w której uczestniczyły trzy osoby z Polski,
miała na celu zapoznanie się z warunkami przyrodniczymi północnej Finlandii, no i występującymi
tam motylami, rzecz jasna. Wyprawa odbyła się w pierwszej połowie iipca. W okresie tym, ze
względu na bardzo krótkie iato pojawia się ogromna większość gatunków.
Trasa na północ wiodła przez wschodnie obszary Finlandii, wzdłuż granicy z Rosją, a powrót odbywa! się wzdłuż zachodniej części kraju. Poszczególne etapy podróży wyznaczały miejscowości: Helsinki. Imatra. Parikkala. Kuusamo. Savukoski. Utsioki. Rovaniemi. Helsinki.
Widoki południowej Finlandii przypominają nieco naszą Puszczę Augustowską. Wszędzie widzi się
Dory sosnowe i sosnowo-swierkowe. przeplatane jeziorami i torrowiskami. Występujące tam
charakterystyczne gatunki motyli spotykane są w Polsce na połnocnym-wschodzie Kraju lub na terenach podgorskich. Licznie ooserwowaiismy sówki Noctua cnardmyi i Enopygodes imbecma. miernikowca Anaitis praetormata. Coiostygia aptata. Xanthorhoe munitata i itame loncaria oraz zwojKowki Ciepsis nndebergi i Eana argentana.
po dwóch dniach pobytu w południowej Finlandii przenieśliśmy się w okolice parku narodowego
Oulangan Kansaipuisto położonego na połnoc od Kuusamo przy granicy z Rosją nieco poniżej Kola
Podbiegunowego Połnocnego. Obszar ten porastają pierwotne lasy iglaste, czyli tajga. Mogą to oyc
jednolite bory sosnowe preferujące siedliska naskalne i sucne. bory sosnowo-swierkowe. a w wilgotnych dolinach rzek często rośnie sam świerk. Drzewa rosną w niewielkim zwarciu, w związku z
czym las jest widny i ma dobrze rozwiniętą warstwę runa zdominowaną przez borowki i Dazyne.
i Wszystkie obniżenia terenu zajęte są przez torfowiska, które ponadto występują na wilgotnych stokach. Na tej szerokosci geograficznej w okresie naszego pobytu panował dzień polarny, dzięki
0- czemu można Dyło pracowac przez całą dobę. a także ooserwowac zmieniającą sie cyklicznie
* aktywność motyli. Środek nocy przypominał porę przedwieczorną w naszych szerokościach geograficznych. Pogoda dopisywała, w dzień było słonecznie i temperatura wzrastała do z5 C. natomiast
nocą spadała do -z°C. Motyle o dziennym trybie życia aktywne były około południa, mikrolepidoptera
miały dwa wyraźne szczyty aktywności, natomiast sówki latały między 1 a 3 w nocy . Miejsce w którym biwakowaliśmy dobrze znane jest tinskim entomologom, którzy przyjezdzaja tam Dy łowić SOWKI
z rodzaju Xestia. Występują tam prawie wszystkie tajgowe gatunki z tego rodzaju znane z Europy, a
wsrod nich największy rarytas - Xestia brunneopicta. która znaleziona została w Finlandii tylko w tym
miejscu. Nic więc dziwnego, ze przez cały czas spotykaliśmy rożnych lepidopterologow rozwieszających przynętę pokarmową w postaci setek sznurków IUD gąbek namoczonych w winie, a na drzewach wszędzie w zasięgu wzroku znajdowało się co najmniej kilka samołowek przynętowycn.
Odnieśliśmy wrażenie, ze żaden z wylęgających sie motyli Xestia nie ma szans by ujsc z życiem.
Trzeba także przyznać, ze fińskich motylarzy cechuje wysoki poziom etyki zawodowej . nikt nikomu
nie wybiera materiałów z samołowek. co najwyżej w ich poDlizu powiesi swoją przynętę. Z innych
motyli obserwowaliśmy znane także i u nas Colias palaeno. Vaccinima optilete. Bolona aquiionans i
Crambus alieneilus. Było także sporo gatunków dla nas egzotycznych, np. namiotniki Paraswammerdamia lapponica i P. consperseila. zwojkowki Trachysmia vulneratana. Aetnes deutschiana,
Sparganothis rubtcundana i Olethreutes aquilonana oraz miernikowce Scopuia trigidana i Thera serraria. Nadejście złej pogody wymusiło wyjazd dalej na połnoc. W okolicy miejscowości Savukosw
^ dołączyliśmy do grupy nnskicn lepidopterologow badających w tamtycn okolicach mikrolepidoptera
(microlepidoptera workshop). W ciągu trzech dni mieliśmy okazję obserwować ich pracę i byliśmy
pełni podziwu dla ich wydajności i fizycznej wydolności. Niemniej okazało się. ze materiały zbierają
w miejscach, gdzie juz ktos cos ciekawego znalazł i starają się wyeksploatować łowisko maksymalnie. Przestały nas więc dziwić długie serie okazów w ich zbiorach.

N

Kolejny etap i lądujemy na samej północy Finlandii w Utsjoki. Za rzeką Tenjoki już Norwegia. Po
drodze obserwujemy zmieniający się krajobraz. Świerki stają się coraz bardziej cienkie i wysmukłe, o
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przyrostach rocznych na długość zaledwie 15 cm. W rejonie jeziora Inari kończy się zasięg świerka i
dalej panuje już niepodzielnie sosna. Lasy sosnowe ciągną się jeszcze na przestrzeni ok. 200 km, by
nagle przejść w rachityczne zarośla brzozowe. Na wyniesionych pagórkach bezdrzewna tundra, w
oddali góry pokryte śniegiem. Obszary te nie są zbyt przyjazne pod względem klimatycznym. W
ciągu lata niewiele jest dni słonecznych, a temperatura rzadko przekracza 20°C. Do pogody w
Laponii trzeba mieć szczęście. Przy bezchmurnym niebie i całodobowym dniu lata tam praktycznie
wszystko co ma skrzydła. Niestety, dane było nam doświadczyć jedynie kilku krótkich słonecznych
chwil i to przy dość silnym wietrze. Jednak nawet w taką pogodę motyle latają. Widzieliśmy kilka
okazów motyli dziennych należących do gatunków Oeneis bore, Boloria chariclea i Erebia pandrose,
a z "nocnych" zwójkówkę Choristoneura lapponana, miernikowca Psodos noricana (u nas w Tatrach)
i sówkę Xestia quieta. Następnego dnia fińscy koledzy zaproponowali nam dwudniową wyprawę
pieszą przez tundrę na górę Tsuomasvarri w pobliżu granicy norweskiej. Pogoda była fatalna, zimno
(ok. 6°C) i silny wiatr. Wędrowaliśmy na przełaj przez tundrę około 20 km, by wreszcie dotrzeć do
schroniska, gdzie można było się rozgrzać przy piecu i "wyborowej". Schronisko jest przeznaczone
dla traperów, zaopatrzone w opał, kuchenkę gazową, naczynia, mapy i zapisaną prawie do końca
książkę gości. Były tam same fińskie wpisy oprócz jednego po angielsku. Po naszej wizycie pozostał
wpis po polsku. Byliśmy prawdopodobnie pierwszymi Polakami, którzy odwiedzili to miejsce. W
trakcie tej wycieczki prawie nic nie udało się zebrać poza kilkoma okazami Lampronia ruppella. Po
drodze zaintrygował na widok wielkich przestrzeni z obumarłym lasem brzozowym. Okazuje się, że
sprawcą tej katastrofy ekologicznej jest motyl - gatunek miernikowca dobrze znany polskim motylarzom - Epirrita aułumnata. Co kilkadziesiąt lat notowane są gradacje tego gatunku, które niszczą
drzewostany brzozowe na wielkich połaciach. Krótki sezon wegetacyjny nie pozwala na zregenerowanie liści i drzewa giną. Także i na północy Finlandii spotykaliśmy i to całkiem często lepidopterologów. Nikt się tam nie dziwi osobom wędrującym z wielką siatką po pustkowiach. Każdy wie, że
jeśli ktoś chodzi z siatką, to ma w tym jakiś cel i nikt o nic nie pyta.
Nie doczekaliśmy się poprawy pogody i wyruszyliśmy na południe. Zachodnia część Finlandii jest
znacznie intensywniej użytkowana rolniczo. Wielkie torfowiska jakie można było oglądać we
wschodniej Finlandii zostały tu zamienione w łąki produkcyjne. W drodze powrotnej Koło Podbiegunowe Północne przekraczaliśmy w rejonie Rovaniemi, gdzie ponoć mieszka Święty Mikołaj. Koło
zaznaczone jest szeroką białą linią, a fakt jego przekroczenia można udokumentować specjalnym
dyplomem (niestety nie mamy). Po przyjechaniu do Helsinek okazało się, że temperatura sięgała
tam 25°C (w Polsce było jeszcze cieplej). Chłód Laponii mogliśmy już tylko kontestować na promie
pijąc doskonałe piwo o tej samej nazwie (Lapin Culta).
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Symbioza modraszkowatych z mrówkami
Marek Michalski, 93 -574 Łódź, Radwańska 57 m.17
otyle z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), ze względu na efektowne ubarwienie, dużą
zmienność i wyraźny dymorfizm płciowy od wielu iat wzbudzają duże zainteresowanie.
Obserwacje tych owadów w naturalnym środowisku ujawniły, że ich gąsienice żyją często w
ścisłych związkach z różnymi gatunkami mrówek. W ostatnich lalach eksperymenty w warunkach
laboratoryjnych pozwoliły wyjaśnić niektóre problemy dotyczące stosunków między gąsienicami modraszków, a mrówkami.
Jednym z iepiej poznanych gatunków jest Maculinea arion. Samica tego motyla składa po
kilka jaj w główkowatych kwiatostanach macierzanki. Przeżywa zwykle tylko jedna młoda larwa, gdyż
mają one wyraźne skłonności kanibaiistyczne. Larwa ta w początkowym etapie życia żeruje na
liściach macierzanki, lecz po przejściu trzeciego Sinienia schodzi na powierzchnię ziemi.Tu oczekuje
na robotnice mrówek z rodzaju Myrmica. Mrówki, które odnajdą gąsienicę modraszka, badają j ą dokładnie czułkami. Reaguje ona na to wydzieleniem kropli płynu z gruczołu, który znajduje się na
grzbietowej stronie siódmego segmentu odwłoka. Po zbadaniu składu chemicznego tej wydzieliny
okazało się, że zawiera ona ok. 15% cukrów (Fiedler; Maschwitz, 1988). Czyżby larwa
„przekupywała" mrówki, ofiarowując im smaczny „nektar"? Mrówki po zlizaniu płynu chwytają larwę,
która wciąga nieco głowę i przybiera charakterystyczny ."zgarbiony" kształt, a następnie zanoszą j ą
do mrowiska. Dorastająca gąsienica żywi się larwami mrówek, lecz robotnice nie atakują jej. zadowalając się zlizywaniem wydzieliny gruczołu grzbietowego. Mrówki nie atakują również motyla, który
wylęga się z leżącej w głębi mrowiska poczwarki i w dość tajemniczy sposób znajduje drogę do wyjścia. Fakty te zdają się wskazywać, że larwa Maculinea ańon jest pasożytem, który zabija larwy
mrówek, w zamian dając jedynie odrobinę cukrów. Larwa ta prawdopodobnie naśladuje charakterystyczny dla mrowiska zapach, dzięki czemu jest uważana przez mrówki
za jedną z nich
(Chinery, 1989).
. .. •:
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Dokładną analizę związków między mrówkami Myrmica rubra L a niektórymi gatunkami
motyli z rodzaju Maculinea (zerującymi na krwisciągu Sanguisoroa sp.) przeprowadził K.Fiedier.
Młode larwy tych motyli rozwijaja sie wewnątrz kwiatostanów krwisciągu. Nie są kanibalami, lecz
wskutek silnej konkurencji o poKarm ginie ich ok. 50%. Po przejściu trzeciego linienia gąsienice
opuszczają roślinę pokarmowa i czekają na mrówki, w warunKacn laboratoryjnych udało się
zaobserwować przebieg .adopcji larwy modraszka przez mrówki. Okazało się. ze worew pewnym
wcześniejszym doniesieniom, larwa nie poszukuje aktywnie wejścia do mrowiska i nie potrafi
odszukiwać siadów zapachowych pozostawianych przez robotnice, lecz czeka na nie. leząc oez
ruchu wsrod roślin. Od napotkania przez mrówki gąsienicy Maculinea teieius do .adopcji misa ok. 44
min. a ok. 6 min. u M.nausitnous. Larwy M. nausithous nie wydzielają nawet płynu z gruczołu
grzbietowego, lecz mimo tego nie są atakowane przez mrówki. Prawdopodobnie gąsienice te imituj a
zapach wydzielany przez larwy Myrmica. wydzielając tałszywe teromony z drobnych gruczołow
rozsianych w naskórku. Robotnice przenosząc larwę modraszka do gniazda traKtują j ą jak ledną z
własnych larw. która przypadkiem znalazła się poza gniazdem. Gąsienice M. nausitnous sa również
doskonale przystosowane do życia w mrowisKu - nie tylKo żywią się larwami mrówek, lecz są
dodatkowo karmione przez robotnice. Dzięki temu. w jednym mrowisku może dorosnąć K i t k a
osoDnikow m. nausithous. a nie tylko leden. jak u M. anon i M. teieius . Gatunek ten jest zatem
wyspecjalizowanym pasożytem (Fiedler. 1990).
Gąsienice wielu gatunków modraszkowatych nie prowadzące pasożytniczego trybu życia również posiadają gruczoły wytwarzające płyn o dużej zawartości cukrów. Larwy te unikają ataków
mrówek, gdyż robotnice ograniczają się do zlizywania ich wydzielin.(Nie dotyczy to robotnic ściśle
drapieżnych gatunków np. z podrodziny Ponerinae)
Istnieją dwie teorie wyjaśniające związki między tymi gąsienicami, a mrówkami. Według
pierwszej, jedyną korzyścią odnoszoną przez larwę motyla jest uniknięcie zjedzenia przez mrówki,
natomiast mrówki zyskują jedynie niewielką ilość cukrów (Lenz, 1917). Według drugiej teorii związek
ten jest ścisły i ma charakter symbiozy: gąsienice są strzeżone przed atakiem drapieżników i
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pasożytów, a w zamian za to dostarczają mrówkom znaczących ilości pokarmu, podobnie jak
niektóre gatunki mszyc czy czerwców (Thomann, 1901).
Dzięki badaniom w warunkach laboratoryjnych udowodniono, że przynajmniej niektóre
europejskie Lycaenidae żyją w rzeczywistej symbiozie z mrówkami.
Hodując gąsienice Lysandra coridon, gatunku związanego z mrówkami Tetramorium caespitum, ustalono, ile pokarmu dostarczają one mrowisku . Okazało się. że jeśli 25% powierzcnni terytorium kolonii mrówek (ok.10m 2 ) zapewnia dobre warunki rozwoju dla larw L coridon (larwy te żerują
na roślinach z rodziny motylkowatych), ich wydzielina może dostarczyć kolonii 11 22 U , co stanowi
az 23,5%-47% zapotrzebowania mrowiska na energie. Kolonie innego gatunku mrówek, Piagiolepis
pygmaea, również współżyjącego z L coridon, mogą normalnie funkcjonować, wykorzystując jako
jedyne źródło energii cukry wytwarzane przez pięc gąsienic tego motyla (kolonie te liczą ok. 250 robotnic). W tym sam/m środowisku, co L. coridon żyje kilka innych gatunków modraszków, wydzielających znaczne ilości cukrów i regularnie odwiedzanych przez mrówki: Lysandra bellargus, Meieageria daphnis i Poiyommatus icarus. Larwy modraszkowatych mogą zatem być ważnymi partnerami
pokarmowymi mrówek, podobnie jak mszyce czy czerwce (Fiedler; Maschwitz, 1988).
Czy mrówki opiekują się gąsienicami modraszków? Gąsienica L. coridon, ao której zbliżyły się
robotnice Piagiolepis pygmaea, wynicowuje dwa wyrostki z pęczkami włosków na szczycie, umieszczone na ósmym segmencie odwłoka. Robotnice, które znajdują się w pobliżu tej gąsienicy, zaczynają biegać wokół niej ze zdwojoną szybkością. Zjawisko to trwa kilka sekund. Tak samo zachowują
się mrówki, gdy jedna z nich jest atakowana przez drapieżnika (Fiedler; Maschwitz, 1987). Prawdopodobnie larwy L. coridon wydzielają substancje imitujące feromon alarmowy P. pygmaea, dzięki
czemu uzyskują ochronę przed pasożytami i drapieżnymi owadami. Podobne zachowanie obserwowano u gąsienic tropikalnych Lycaenidae z rodzajów Aloeides i Curetis. W e wszystkich przypadkach
na wydzieliny gąsienic silnie reagują tylko robotnice jednego gatunku mrówek (inne robotnice
reagują dopiero po zetknięciu się z wynicowanym gruczołem). Świadczy to o ścisłym, symbiotycznym charakterze teao związku. Gruczoły analoaiczne do wvsteouiacvch u Lvsandra coridon S D o t v kamy u prawie wszystkich gatunków Lycaenidae.
Niezwykłe formy mogą przyjmować związki imagines Lycaenidae z mrówkami. Azjatycki motyl
Allotinus unicoior {Lycaenidae: Miietmae) reauiarnie oawiedza kolonie mszyc, będących partnerami
pokarmowymi mrówek Anopioiepis longipes. Motyl ten siada na gałązce tuz pod sKupiskiem pluskwiaków. a następnie powoli posuwa się w gorę. RoDotnice atakują go. wspinając się na jego nogi i
skrzydła, na co motyl reaguje rozwijając ssawkę i dotykaiąc nią mrowKi. Przypomina to Komunikację
pomiectzy robotnicami o rzez wzajemne dotykanie się czułKami. Następnie motyl wchodzi pomiędzy
mszyce i ootyKając je ssawką pobudza je do wydzielania spadzi, którą się odżywia (Fiedler 98y).
Biologia wielu gatunków Lycaenidae. szczególnie tropikalnych, jest słabo poznana.
ODserwacje w naturze oraz eksperymenty w laboratorium pozwolą zapewne odkryć wiele nowych,
interesuiącycn fataow dotyczących związków pomiędzy tymi motylami a mrówkami.
LITERATURA:
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Fiedler,K.; M a s c h w i t z , U . 1987. Functional analysis of the myrmecophilous relationships between ants (Hymenoptera:
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Fiedler,K. 1989. Russeltrillem: eine neue Form taktiler Kommunikation zwischen Blaulingen und Ameisen.
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Redakcja Biuletynu Entomologicznego zaprasza wszystkich kolegów Entomologów z terenu Polski
do zamieszczania artykułów w Biuletynie Entomologicznym. Będziemy się starali, aby w roku 1996
ukazało się co najmniej 8 numerów. Szczególnie namawiamy do zamieszczania artykułów metodycznych, artykułów dotyczący "
'
hawioru i hodowli owadów oraz doniesień i opracowań
faunistycznych, szczególnie ty
olski środkowej. Bardzo chętnie zamieścimy felietony i
polemiki dotyczące działalność
;znej, łapania owadów i ich kolekcjonowania oraz wymiany i handlu nimi. Chętnie ZĆ
, ogłoszenia związane z działalnością entomologiczną.
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CZĘŚĆ I. WSTĘP ORAZ PLEMIĘ CARABINI
R E V I E W OF CARABIDAE OF P O Ł A M )
PAMT I. INTROOTJCTION AND THE TRIBE CARABL
Biuletyn Entomologiczny 8(12)/3

96-01-05

Str. 11

40 lat

40 lat Łódzkiego Oddziału PTE
40 iat temu 22.Xi. 1955r odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Entomologicznego.
Na zebraniu tym dr W . Eichler wygłosił referat nt." Historia Związku Entomologicznego w Polsce'' oraz przekazał
do archiwum oddziału cenne dokumenty dotyczące zbiorów małżeństwa Izaaków.
W wyniku dyskusji zaproponowano następujący program działania Oddziału:
1. nawiązanie ścisłego kontaktu między kolegami pracującymi naukowo i amatorami,
2. pomoc w uporządkowaniu zbiorów amatorskich.
3. rozpoczęcie prac badawczych w rezerwatach okolic Łodzi,
4. zaopatrzenie w materiały entomologiczne,
5. utworzenie biblioteki entomologicznej.
W skład pierwszego Zarządu Oddziału weszli:
kol. Zygmunt Śliwiński - przewodniczący
kol. Edward Tranda - zastępca przewodniczącego
koi. Cezary Tomaszewski - sekretarz
kol. Stanisława Sakwowa - skarbnik
kol. Józef Czarnecki - członek zarządu
Przewodniczącymi Zarządu Oddziału Łódzkiego byli kolejno:
w latach 1955 - 1957 Zygmunt Śliwiński
1958 - 1960 Edward Tranda
1961 - 1 9 6 3 Zygmunt Śliwiński
1964 - 1972 Edward Tranda
1973 - 1977 Zygmunt Śliwiński
1978 - 1985 Bogusław Soszyński
1986 - 1995 Jerzy Nadolski
W roku 1966 nastąpiła zmiana statutu i nazwy towarzystwa na obecnie brzmiące Polskie Towarzystwo
Entomologiczne i jak głosi statut celem Towarzystwa jest: " ..przyczynianie się do rozwoju myśli naukowo - badawczej w
dziedzinie nauk entomologicznych i ich zastosowanie w gospodarce kraju, współdziałanie w wychowaniu nowych kadr
naukowych, oświatowych i zawodowych w dziedzinie nauk entomologicznych w Polsce
"
B.M.

Spotkania Łódzkiego Środowiska Entomologicznego
Listopadowe zebranie rozpoczęło się uroczystym akcentem. Oddział Łódzki Poiskiego Towarzystwa Entomologicznego działa już 40 lat! . Na zebraniu obecny był przewodniczący pierwszego zarządu, tego sprzed 40 lat, Pan
Zygmunt Śliwiński. Były kwiaty, gratulacje, błyskał flesz aparatu fotograficznego. Pan Zygmunt wspominał te pionierskie,
niezwykle trudne lata. W t y m miejscu należy przypomnieć, że Pan Zygmunt jest nadal aktywnym członkiem Łódzkiego
Środowiska Entomologicznego, wiele publikuje na łamach Biuletynu, a co najważniejsze jest dla nas autorytetem, jest
naszym mistrzem.
Spotkanie poświęcone było symbiozie modraszków z mrówkami. Bardzo ciekawie naświetlił ten problem
kol. Marek Michalski, a od strony statystycznej przedstawiła go kol. Barbara Marciniak (streszczenie w następnych numerach). Po referatach wywiązała się żywa dyskusja, która jak zwykle udowodniła, że życie owadów jest bardziej
skomplikowane, niżby nam się to mogło wydawać. Przykład? Literatura podaje, że Maculinea nausithous jest motylem
obligatoryjnie myrmekofilnym, czyli pozostającym w najściślejszym związku z mrówkami. Tymczasem kol. Zygmunt
Śliwiński wyhodował tego motyla na krwi ściągu lekarskim bez żadnej pomocy mrówek i otrzymał normalnie wykształcony okaz.
Z radością odnotowujemy, że stałym uczestnikiem naszych spotkań stał się dr Janusz Sawoniewicz z S G G W z
Rogowa. Zapraszamy na następne zebrania.
W grudniu spotykamy się 15-tego, o godź. 17.00 jak zwykle w Muzeum Przyrodniczym, w Parku Sienkiewicza.
Kol. Bogusław Soszyński przedstawi swoje wrażenia z gór Harzu. Następne spotkanie 19.01.1996r. o godź. 17.00.
Kol. Jakub Szymański omówi wyniki obserwacji strefowości występowania ważek nad stawami hodowlanymi Krzywię
koło Zgierza. Jest to praca wykonana na Olimpiadę Biologiczną. Na kolejnym spotkaniu. 23.02.1996r. Kol. Michał
Grabowski wygłosi wykład o ewolucji chrząszczy. Serdecznie zapraszamy.
WM
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