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Hodowla przeplatki maturny Euphydryas maturna L.
JANUSZ MASŁOWSKI, ul. M a z o w i e c k a 2,

58-100 Świdnica Śląska

P

rzeplatka maturna (Euphydryas maturna L.) ma na
terenie Polski cztery izolowane obszary występowania. Znana jest z Puszczy Białowieskiej, Kotliny
Biebrzańskiej, Wschodniego Mazowsza i Dolnego Śląska. Gatunek ten spotkałem na D. Śląsku między miejscowościami Okulice i Milin w środowisku lasu łęgowego
z dużym udziałem jesionu (Fraxinus excelsior) i wierzby
(Salix caprea), będących pokarmem gąsienicy oraz derenia (Cornus sanguinea), którego nektar kwiatów stanowi główny pokarm postaci dorosłych.
Behawior postaci dorosłych różni się od większości gatunków motyli dziennych tym, że unikają one miejsc
otwartych, preferując zarośnięte leśne polanki, wąskie przecinki, bądź miejsca wręcz zacienione.
Motyle w czasie pochmurnej czy deszczowej pogody zachowują aktywność, nie przerywając
pobierania nektaru. Chodzą w tym czasie z lekko rozchylonymi skrzydłami po baidachach i liściach
derenia, gdzie zwykle też dochodzi do kopulacji.
Do hodowli przeplatki maturny przygotowałem teren o pow. 10 m 2 w przydomowym ogrodzie,
na trzy lata przed pobraniem materiału ze stanowiska. Dla zaspokojenia potrzeb gniazda gąsienic,
uzyskanego z dwóch złóż, przesadziłem do ogrodu kilka młodych jesionów, iw oraz babkę lancetowatą i przetacznik na powierzchni ok. 2 m2.
Ze stanowiska pobrałem dwie samice, które umieściłem w izolatorze z przewiewnego i przezroczystego materiału o pojemności 5 m3 wraz z rosnącym jesionem oraz ciętymi gałązkami derenia
z kwiatami, wstawionymi do wazonu z wodą. Motyle przebywały w miejscu ocienionym. Po kilku
dniach żerowania motyli stwierdziłem obecność dwóch złóż jaj na liściach jesionu. Złoża te liczyły od
350 do 500 sztuk.
Jaja składane były na stronie spodniej liści końcowych fragmentów gałęzi młodych jesionów,
na wysokości od 0,5 m do 2 m. Samice podczas składania jaj przylegały z płasko rozłożonymi
skrzydłami do liścia. Stawały się wówczas niepłochliwe i zaabsorbowane całkowicie tą czynnością.
Z jaj jakie uzyskałem od jednej samicy wykluło się ok. 300 gąsienic. Początkowo jaja miały
kolor żółty, aby po kilku dniach zmienić stopniowo barwę na brunatną lub brunatno-czerwoną. Przed
wykluciem się gąsieniczek, jaja przybrały barwę szarą. Gąsienice do czasu pierwszej wylinki były
brunatno-kremowe, po czym w okresie jesienno-zimowym stały się zupełnie czarne.
W okresach mocnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury gąsienice zachowywały się
bardzo specyficznie. Gromadziły się w jednym miejscu i wszystkie jednocześnie wykonywały energiczne ruchy, unosząc przednią część ciała, poruszając nią na boki i wydając przy tym charakterystyczne, wyraźnie słyszalne dźwięki, przypominające odgłosy wydawane przez świerszcze.
W okresie późnojesiennym gąsienice przestały żerować i zebrały się w jedno gniazdo sprzędzone między liśćmi. W tym czasie wyszły na krótkotrwały żer. Przy pierwszych przymrozkach
Opracował i wydał dla pożytku wewnętrznego Jacek Kalisiak.
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wszystkie gąsienice opuściły gniazdo, zeszły z drzewa w sztucznie utworzoną ściółkę o grubości kilkunastu centymetrów, gdzie również wspólnie spędziły zimę w większych skupiskach, w zwiniętych
liściach.
Po pierwszych przymrozkach wszystkie gąsienice zostały przeniesione z izolatora wraz ze
ściółką do plastikowego wiadra z obciętym dnem, wbitego w ziemię , umieszczonego na kępie babki
lencetowatej rosnącej w gruncie. Wiadro wkopałem kilkanaście centymetrów w ziemię, aby wyeliminować przedostanie się do środka pasożytów i drapieżców. Z wierzchu nakryłem je przewiewną,
gęstą siatką przepuszczającą wodę, tak aby wilgotność, temperatura oraz światło regulowane były w
sposób naturalny. Wiosną przy pierwszych ociepleniach gąsienice rozpoczęły żer na pojawiających
się, młodych listkach babki lancetowatej. Żer ten, nasilający się wraz ze wzrostem temperatury trwa!
do chwili pojawienia się pierwszych liści na iwie. W tym okresie jesion jeszcze nie ma liści i to właśnie iwa stanowi przez dłuższy czas podstawowy pokarm gąsienic przeplatki maturny. Gąsienice
żyjąc już pojedynczo, rozwijały się szybko i żerowały bardzo intensywnie.
W naturze spotykałem gąsienice żerujące zarówno na iwie jak i na jesionie. Obserwacje te
nie są więc zgodne z opinią o wyłącznie naziemnym trybie życia, jaki rzekomo prowadzą gąsienice
przeplatki maturny po przezimowaniu.
Przepoczwarczenie odbywa się z reguły na gałązkach, w miejscach osłoniętych liśćmi. Poczwarka, zawieszona za kremaster, wykazuje dużą zmienność rysunku, wyrażającą się rozmaitą
liczbą i wielkością czarnych oraz pomarańczowych plamek.
Okres lotu imago przypada na przełom maja i czerwca. Motyle wylęgają się przed południem i
jeszcze tego samego dnia zaczynają latać.
Hodowla tej przeplatki prowadzona wcześniej w warunkach domowych, na parapecie okiennym, nie przyniosła żądanych efektów i z reguły kończyła się śmiercią wszystkich młodych gąsienic
w krótkim czasie. Jedynie stworzenie warunków zbliżonych do panujących w jej naturalnym środowisku, pozwalało na uzyskanie imago bez większych strat, przy czym okazy były zdrowe i prawidłowo rozwinięte.
Kopulacja przeplatki maturny w warunkach ogrodowych nie stwarzała większych problemów
w odróżnieniu od większości motyli dziennych. Przeplatka ta kopuluje chętniej, mając do dyspozycji
niewiele przestrzeni. Dzięki temu, możliwe jest prowadzenie hodowli wielopokoleniowej, bez konieczności tworzenia większych wolier.
Część materiału uzyskanego w czasie dwuletniej hodowli w ogrodzie, zwróciłem w postaci
poczwarek, w ilości ok. 100 szt. na stanowisko w okolicach miejscowości Okulice w roku 1995.
W roku 1996 dało się zauważyć większą liczebność okazów tego gatunku, niż w latach poprzednich,
do czego zapewne przyczyniły się moje działania. Istotą hodowli w warunkach wyżej opisanych, jest
możliwość odizolowania gniazd od pasożytniczych błonkówek, które dziesiątkują gąsienice w
naturze.
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Osmoderma

lassallei Baraud et Tauzin

Osmoderma lassallei Baraud et Tauzin, 1991, nowy dla Polski gatunek
w Lesie Łagiewnickim. (Coleoptera: Cetonidae)
J A C E K KALISIAK, 9 1 - 4 2 0

Łódź, ul.Północna
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wa tata temu, kiedy w moje ręce trafiły artykuły, w których omówione było rozsiedlenie gatunków rodzaju Osmoderma (Tauzin, 1994 i 1994a), i w których autor rozdzielał zasięgi
O.eremiła (Scopoli, 1763) i O.lassallei, powziąłem zamiar przejrzenia dostępnych okazów
z tego rodzaju łapanych na terenie Polski. Niestety, okazało się, że wypożyczanie okazów nie jest
takie proste, a i ja nie miałem wtedy zbyt wiele czasu. Ale co się odwlecze ...
Po raz kolejny nadaża się okazja wykazania jakiegoś ciekawego gatunku z Lasu Łagiewnickiego. Otóż Bogdan Soszyński podczas jednego ze swoich spacerów po tym lesie znalazł na ścieżce
martwy i dosyć mocno zniszczony (prawdopodobnie przez ptaka) okaz Osmodermy. Oczywiście,
mocno podekscytowany, najpierw zakomunikował nam o swoim znalezisku, a później mnie przekazał znaleziony okaz. Chrząszcz okazał się być samcem ź praktycznie oderwanym odwłokiem, tak że
aż prowokował by obejrzeć jego aparat kopulacyjny. O ile dotąd nie mogłem się zebrać, by rozmoczyć kilka okazów z tego rodzaju, które były w moim posiadaniu, to teraz wystarczyła odrobina gorącej wody, kilkanaście minut i z oderwanego odwłoku wydobyłem aparat kopulacyjny, którego budowa dobitnie świadczyła iż okaz ten nie należy do gatunku eremita.
Baraud i Tauzin (1991) opisali z Grecji nowy gatunek w rodzaju Osmoderma i nadali mu nazwę O.lassallei. Podali w tej pracy oczywiście opis gatunku, ale także rysunki niektórych cech anatomicznych gatunków eremita i lassallei. Zamieszczam tu kilka z nich (rys. 1-2).

Rys. 1 - 2 Aparaty kopulacyjne samców .
rys.l,lA,lB - Osmoderma lassallei
rys. 2,2A,2B - O. eremitum
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Nie była to żadna podstawa do snucia podejrzeń, że ten gatunek występuje w Polsce. Jest to
jednak znakomity przykład jak słabo jeszcze znamy otaczającą nas przyrodę. Oto w kilka lat później
Tauzin (1994) podał w swojej pracy mapę rozmieszczenia gatunków eremita i lassallei (mapa 1),
z której wynikało iż być może każda z osób w Polsce przez której ręce przewinęły się okazy
z rodzaju Osmoderma mogła być odkrywcą tego nowego gatunku. Jak widać na zamieszczonej mapie, Tauzin wykazuje z Polski jedno stanowisko O.lassallei i znakiem zapytania sugeruje możliwość
przebiegu przez Polskę granicy zasięgu również O.eremita. Tak więc jest możliwe, że w Polsce występują oba te gatunki i poprzez porównanie okazów z dwóch krańców Polski można było, być może,
stać się odkrywcą nowego dla nauki gatunku. Oczywiście jest to tylko gdybanie, a poza tym ten
wielki chrząszcz to przecież oczywiście „Osmoderma" i każdy to wie na pierwszy rzut oka.
Osmoderma lassallei septentrionale Tauzin, 1994
Polska, Łódź - Smolarnia, Las Łagiewnicki (CC94), 8.VIII.1996 r., leg. B.Soszyński

Wszystkie okazy z terenu Polski, które do tej pory widziałem należą do gatunku O.lassallei.
Tylko jeden okaz samca, który oglądałem należał do gatunku O.eremita i pochodził spoza Polski.
Duża zmienność budowy poszczególnych osobnikow i duże podobieństwo obu gatunków stwarzają
poważne trudności w ich rozróżnianiu na podstawie cech zewnętrznych. Budowa aparatów kopulacyjnych jest również dość zróżnicowana, jednak u okazów O.lassallei, które do tej pory widziałem ich
budowa była zbliżona do przedstawionej na rys. 1 i wyraźnie inna niż u okazu O.eremita, który oglądałem. Rosiedlenie tych gatunków na terenie Polski wymaga dalszych badań. Jest prawdopodobne
występowanie O.eremita na skrajnie północno-wschodnich stanowiskach i wzdłuż północnego odcinka granicy z Niemcami.
Należy przyjąć, że wszystkie osobniki z rodzaju Osmoderma na terenie Polski podlegają
ochronie prawnej. Ewentualne zmiany w ustawie dotyczącej ochrony gatunkowej O.eremita będą
możliwe po weryfikacji oznaczeń okazów pochodzących z terenu Polski i ugruntowaniu się poglądów
na status gatunkowy O.eremita i O.lassallei.
Literatura:
Baraud,J.;Tauzin,P. 1991. Une nouvelle espece europeenne du genre Osmoderma Serville. (Coleoptera Cetonudae
Trichiinae).

LAMBILLIONEA. X C I , 3: 159-166.

Tauzin,P. 1994. Le genre Osmoderma Le Peletier el Audinel-Serville
Osmodermatini).
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Obserwacje rusatki osetnika

Obserwacje rusałki osetnika (Vanessa cardui L.) w Karakorum
JANUSZ MASŁOWSKI,

ul. Mazowiecka 2, 58-100 Świdnica Śląska

P

odczas tegorocznej wyprawy himalaistów na K-2 w Karakorum, obserwowali oni w początku
sierpnia lot migracyjny rusałki osetnika. W obozie założonym na wysokości 4900 m n.p.m.,
motyle przylatywały do puszki oblepionej wilgotnym cukrem. Ogółem zaobserwowano około
60 osobników, a 7 złowiono w celu identyfikacji. Najwyżej obserwowano motyle na wysokości 5400
m n.p.m. przy niesprzyjających warunkach pogodowych, jednak już nie były one tam w stanie swobodnie latać, przy niskiej temperaturze w terenie pokrytym śniegiem i lodem.
Osetnik jest znanym gatunkiem wędrownym, występującym na wszystkich kontynentach
z wyjątkiem Ameryki Południowej. W zachodniej części Palearktyki każdego roku migruje z
północnej Afryki na północ Europy, a rozwijające się tam nowe pokolenie wraca jesienią na
południe. W innych częściach świata wędrówki rusałki osetnika są słabo poznane. Obserwowany
pojaw w górach Karakorum jest niewątpliwie wynikiem migracji, o czym świadczą obserwacje motyli
w środowiskach zupełnie nieprzydatnych dla ich rozwoju. Ponadto wiełe osobników było już
zlatanych - czyli obdartych z łusek pokrywających skrzydła. Pozostaje na razie zagadką kierunek lotu
motyli. Interesująca byłaby także odpowiedź na pytanie, czy są one w stanie przelecieć nad
przełęczami na drugą stronę masywu, czy też jest to przykład tzw. wędrówki jałowej, która kończy
się wyginięciem wszystkich biorących w niej udział osobników.
Zebrane motyle i obserwacje rusałki osetnika pochodzą od uczestnika wyprawy - Piotra
Snopczyńskiego, któremu serdecznie dziękuję za dostarczone materiały.

Rezerwat „Las Łagiewnicki"
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 12 listopada 1996r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
§1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Las Łagiewnicki" obszar lasu o powierzchni 69,85
ha, położony w mieście Łodzi w województwie łódzkim.
§2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
fragmentu lasu z dobrze zachowanymi fitocenozami różnorodnych postaci grądu i dąbrowy
świetlistej.
§3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa
leśnego Lasów Komunalnych Miasta Łodzi, według stanu na dzień 1 stycznia 1992r., jako oddziały
lasu nr 25c, d, k, 26a, d, f, 30a, b, 31a.

ogólnopolska konferencja
0
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Korespodnencję prosimy kierować na adres:
dr Stanisław Czachorowski, Zakład Ekologii i Ochrony Śrorowiska WSP w Olsztynie,
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, tel. (0 89) 27-60-33 w. 211 lub 250. fax 27-66-74
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Poszukiwany rotmistrz Z. Z a w a d z k i

W pierwszych dniach 1970-go roku, otrzymałem
od nieżyjących już państwa Dąbkowskich z Hrubieszowa, niewielki, liczący około 350 okazów, zbiorek
chrząszczy, w tak osobliwej oprawie, jakiej już nigdy
później nie udało mi się nigdzie spotkać . Osobliwość ta
polegała na tym, że każdy okaz wklejony był do osobnego, maleńkiego pudełeczka z czarnej tektury. Wierzchy i dna zrobiono z cienkiego szkła, a etykietki nalepiono na bokach pudełeczek: Jedna z nich powtarzała
się stale: „KOLEKCJA Ż. Zawadzkiego". Później ustaliłem, że niewielka ilość takich samych pudełeczek znajduje się w pracowni biologicznej Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie.
Mijały lata. W lipcu 1983-go łowiłem owady wraz
ze swoim przyjacielem, Zygmuntem Śliwińskim w Biesz-
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czadach. Któregoś dnia rozmowa zeszła na temat gatunku Chlorophorus gracillipes. Posiadałem go w kilku
okazach i to właśnie w owych szklanych trumienkach Zawadzkiego, o którym wiedziałem już, że był
zawodowym wojskowym i służył w kawalerii. Tego dnia usłyszałem od Zygmunta, że postać ułanaentomologa wspominana jest w pamiętnikach Jerzego Putramenta „Pół wieku".
Nazajutrz byłem w Krośnie, w bibliotece miejskiej. Było tego niewiele. Putrament-chłopak miał
się ku owadom, więc pewnego dnia na zaproszenie ojca, w ich domu zjawił się młody porucznik,
który pokazał i nauczył. Zainteresowanie to było zresztą krótkotrwałe.
Było mi tego mało. Napisałem do Jerzego Putramenta obszerny list. Odpowiedź była prawie
natychmiastowa. Przepełniona zainteresowaniem, ale starczy umysł plątał i mieszał fakty. Nie było
nawet potwierdzenia tego, co wcześniej zostało napisane w „Pół wieku". Dużo słów dotyczyło
książki z rysunkami autorstwa Zawadzkiego. Myślę, że pan Putrament miał na myśli pracę Hildta
z 1917 roku. List zatem miał, z mego punktu widzenia, tylko wartość autografu.
Skąpych danych o życiu Zawadzkiego udziela także lektura ... etykietek w zbiorze. Wszystkie
okazy z lat 1909-1913 opatrzone są nazwą miejscowości Udrycze. Wieś ta istnieje nadal w północnowschodniej bliskości Zamościa - niewątpliwie stacjonował w tym mieście. Chrząszcze z lat dwudziestych złowione są w bliższych i dalszych okolicach Wilna, Nowej Wilejki i Grodna. Spostrzeżenia i obserwacje z tego okresu zawarte są w jego jedynej, do dziś często cytowanej pracy: „Kózki
ziemi Wileńskiej. Spostrzeżenia i notaty" (Polskie Pismo Entomologiczne, 1935-36).
Jest też ślad dłuższej podróży odbytej w roku 1925-tym. Koniec czerwca: Skoczów w Beskidzie Zachodnim. Etykietki z początku lipca to „Zakopane". Z połowy miesiąca pochodzą liczne okazy
opatrzone napisem „Worochta. Karpaty".
Nie mam pojęcia, kiedy ten oficer-entomolog powrócił do Hrubieszowa . Pan Stanisław Piotrowski z Warszawy, autor książki „W żołnierskim siodle" wygrał konkurs rozpisany przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie na najlepszy wizerunek przedwojennego Hrubieszowa. W jego
wspomnieniach pojawia się cała rodzina notariusza Zawadzkiego. Syn-oficer jest już tak otyły, że
wycofano go ze służby liniowej w 2 Pułku Strzelców Konnych i przeniesiono do sztabu, bo odparzał
konie.
Na wojnę prawie na pewno nie wyruszył. Aktor scen warszawskich Mirosław Mirecki zameldował się w opustoszałych po wyjściu wojsk koszarach w drugim dniu mobilizacji. Przyjął go otyły,
łysy oficer inspekcyjny w stopniu rotmistrza...
Gdybym nie otrzymał swego czasu od państwa Dąbkowskich owych pudełeczek z chrząszczami wysoce prawdopodobnym jest, że dziś żyłbym innym życiem, w którym nie byłoby miejsca na
fascynacje owadami.
Chcę przez to powiedzieć, że niewiele wiem o człowieku, który wywarł tak przemożny wpływ
na moje życie. Gdyby więc ktoś wiedział jeszcze coś o rotmistrzu Żelislawie Zawadzkim ... Będę
bardzo zobowiązany.
SZCZEPAN ZIARKO, 2 2 - 6 5 3
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Witam Wszystkich Przyjaciół Entomologów !
MICHAŁ GRABOWSKI, Gulf Coast Research Laboratory, Institute of Marinę Sciences
University of Soulhern Mississippi, P.O. 7000, Ocean Springs. MS 39566-7000, United States

J

ako że po raz kolejny udało mi się zniknąć bez rozgłosu i w tajemniczych okolicznościach, pragnę oznajmić, że losy
rzuciły mnie aż za Wielką Wodę. gdzie z dumą staram się nieść sztandar polskiej entomologii...
A teraz tak poważniej. Do września 1997 przebywam na stażu w Gulf Coast Research Laboratory w Ocean Springs.
Mississippi - nad samym brzegiem Zatoki Meksykańskiej (dosłownie, z pokoju do najbliższego brzegu mam kilkadziesiąt
metrów).
To co robię niewiele ma z entomologią wspólnego, jako że badam molekularne determinanty postlarwalnych
stadiów krewetek z rodziny Penaeidae. Brzmi to dość tajemniczo i groźnie ale polega po prostu na zastosowaniu pewnych technik biologii molekularnej w systematyce - w sytuacji, gdy zawodzą metody konwencjonalne. Dzięki wspomnianym metodom przed systematyką (jakże często i zupełnie niesłusznie nazywana XIX-wiecznym przeżytkiem) otwierają
się niezbadane jeszcze, ogromne wręcz, horyzonty - szczególnie w jej ewolucyjnym i filogenetycznym ujęciu. A to cieszy
mnie niezmiernie, gdyż jest to dziedzina wiedzy najbliższa memu sercu.
Dzięki pobytowi tutaj mam również okazję poobcować trochę z subtropikalną przyrodą. Jej bujność i bogactwo
zaskoczyły mnie od razu pierwszego dnia. gdy wyszedłszy na werandę w ciągu pierwszych 10 minut zdołałem zobaczyć
kilka anolisów (Anolis carolinensis) prężących swe zielone grzbiety w promieniach porannego słońca, gekony
(Hemidactylus turcicus turcicus) kryjące się dla odmiany przed światłem dziennym w szparach między deskami, długich
na 7 centymetrów szarańczaków Romalea microptera (południowa odmiana barwna - świetny zestaw kolorów) z upodobaniem obżerających rabatę kwiatową olbrzymich Papilio cresphontes majestatycznie szybujących między sosnami czy
chociażby filulemie mrugających przy każdym drgnięciu skrzydeł Precis coenia, który jest tutaj chyba jednym z najpospolitszych motyli. Nie sposób również nie wspomnieć wszechobecnego monarcha (Danaus plexippus) o chybotliwym,
trzepoczącym locie, którego coroczną migrację na południe miałem okazję obserwować jakieś trzy tygodnie temu.
Zdecydowanie swoisty charakter nadają tym okolicom cykady, ćwierkające już od godzin popołudniowych, które
podczas pierwszych nocy nie pozwalały mi usnąć - teraz zaś traktuję ich "serenady" jak conocną kołysankę. To właśnie
tutaj żyją te słynne 17-to i 13-letnie cykady. Do tej pory udało mi się zobaczyć jedną - zaplątała się w sieci do połowu
krewetek. Zwykle siedzą wysoko na drzewach.
Nie mogę również pominąć najliczniejszych tu chyba owadów - ważek. Mniej więcej do końca października powietrze aż roiło się od tysięcy ważek z podrzędu Anisoptera. Zauważyłem tu m.in. jasnozielonego Anax junius, Libellula
pulchella o skrzydłach w białawe i ciemnobrązowe plamy, miedzianozieloną Libellula luctuosa zwaną tutaj "widów" oraz
bliżej mi nie znaną Tetragoneuńa.
Dużą część tego wszystkiego udało mi się uwiecznić na zdjęciach, obiecuję niedługo nadesłać ilustrowane i
nieco bardziej uporządkowane wrażenia z moich przygód entomologicznych.
Na chrząszcze będę musiał poczekać niestety do wiosny, troszkę zbyt późno przyjechałem - do tej pory pozyskałem dosłownie kilka stonek i kózek, ale już nastawiam się m.in. na pięknego Odontaenius disjunctus (Passalidae), który
właśnie wiosną licznie tutaj występuje.
Jakiś czas temu udało mi się poznać tutejszych owadziarzy, co zaowocowało wspólnymi planami na następny
sezon i "rozpoznawczym" wystawieniem pułapek glebowych - kiepsko jednak z tym, a tak liczyłem na jakieś fajne biegacze Ale nic to, aby do wiosny.
Mam nadzieję, że mimo tych 6000 kilometrów jakie dzielą mnie teraz od jakże przytulnych pomieszczeń
muzeum w Parku Sienkiewicza uda mi się czynnie uczestniczyć w życiu naszego środowiska.
Przy okazji ciekawostka. W listopadowym numerze BIOSCIENCE donoszą, że odkryto właśnie najstarsze skamieniałe galasy, sprzed 302 milionów lat. Odkrycia dokonał Conrad Labandeira, naukowiec ze Smithsonian's Museum of
Natural History. znajdując fizyczne ślady działalności bliżej niezidentyfikowanych larw (zniekształcone tkanki, korytarze,
odchody) na liściach drzewiastej paproci z rodzaju Psaronius. Do tej pory uważano, że wytwarzanie galasów rozpoczęło
się około 173 min. lat temu i związane było z powstaniem nagonasiennych. Nowe znalezisko jest prawie dwa razy starsze Artykuł na ten temat został opublikowany w Proceedings of the National Academy of Sciences (93:8437-8442).
Serdeczne pozdrowienia z "Magnoliowego Stanu".
Michał Grabowski
P.S. Miło mi będzie, jeśli ktoś zechce do mnie napisać.
Mój e-mail: michal@seahorse.ims.usm.edu
O
WYŻSZA SZKOLĄ PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY
KATEDRA BIOLOGU I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul.Chodkiewicza 30. 85-064 Bydgoszcz, tel (052) 40-07-43, 41-32-86
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XXI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej w Spale

Sekcja Koleopterologiczna
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

zapraszają na

XXI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE
Spała 9 - 1 1 V 1997

Katalog Fauny Polski (część XXIII, Chrząszcze)
i jego wpływ na rozwój regionalnych badań faunistycznych
Sympozjum odbędzie się w dniach 9-11.V. 1997 r. w Spale.
DW „Żbik"
Program Sympozjum:
Piątek. 9.V.1997 r.
do godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 16.00 - 20.00
godz. 20.00
Sobota. 10.V.1997 r.
od godz. 10.00
godz. 16.00 - 20.00
godz. 20.00
Niedziela. 11.V.1997 r.
od godz. 10.00

-

Przyjazd i zakwaterowanie gości (Dom Wczasowy „Żbik")
Otwarcie Sympozjum
Sesja referatowa poświęcona Katalogowi Fauny Polski i jego twórcom
Spotkanie towarzyskie przy ognisku.

- Wycieczka do rezerwatów Spała i Konewka
- Sesja referatowa cd. KFP oraz Regionalne badania faunistyczne,
- Zamknięcie Sympozjum.
- Wycieczka do rezerwatów Spała i Konewka

Z okazji wydania ostatniego tomu KFP, części Chrząszcze. Sympozjum będzie poświęcone jego roli w
badaniach entomologicznych. Sympozjum uświetni obecność autorów tej części Katalogu. Liczymy na przyjazd
szerokiego grona chrząszczarzy z całej Polski. Z uwagi na oczekiwaną obecność specjalistów od wielu grup chrząszczy
sugerujemy zabranie ze sobą chrząszczy o wątpliwych oznaczeniach, ciekawych okazów oraz innych materiałów.
Spodziewamy się miłej, koleżeńskiej atmosfery, dociekliwych dyskusji i długich rozmów kuluarowych. Wszystkich
Kolegów zapraszamy do wygłoszenia referatów związanych z tematem sympozjum.
W imieniu organizatorów:
Jacek Kurzawa (0^4 23-28-05 lub 24-50-22 w. 3)
Jacek Kalisiak (0-42 31-12-45 dom; 0-42 6317 274 lub 6317 380)

Spalski Park K r a j o b r a z o w y
I
II
III
IV
V

Str 3

Rezerwaty:
Spala
Konewka
Ządlowice
Slugocice
Jeleń
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ugioszenia

Carabidae of Czech and Slovak repulics.
Hurka - Klucz ilustrowany do Carabidae Czech i Słowacji.
Dwujęzyczny (angielski/czeski), 565 str., 16 kolorowych tablic

175,-zł

wyłączny dystrybutor na Polskę

fflr.

Butterfly

ul. Ł o b z o w s k a 20/20
31-140 K r a k ó w
tel. (0-12) 32-41-33, 3 7 - 5 5 - 4 8
i
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BE Spis treści 1978 - 1996.

Biuletyn Entomologiczny.
Spis treści 1978 - 1996.
Bąkowski.M. 1996. Motyle czy błonkówki? BE 5(17)/4: 5.
Bucior.A. 1995. Rozmnażanie i hodowla motyli. BE 5/3: 3-5.
Bunalski.M. 1995. Badania ekologiczno-faunistyczne nad chrząszczami koprofagicznymi. Zarys metodyki. Cz.l. BE 4/3: 7.
Bunalski.M. 1996. Badania ekologiczno-faunistyczne nad chrząszczami koprofagicznymi. Zarys metodyki. Cz.ll. BE 3(15)/4: 5-6
Bunalski.M. 1996. Nowe trendy w systematyce rodzinowej żuków (Coleoptera. Scarabaeoidea) a nazewnictwo
wemykulame. BE 4(16)/4: 8-9.
Bury.J. 1995. Entomolodzy z południa. BE 3/3: 8.
Bury.J. 1996. Notodontidae okolic Łańcuta. BE 3(15)/4: 3-4.
Buszko, J. 1995. Admirał i inne rusałki. BE 5/3: 8.
Buszko.J. 1995. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce. BE 5/3: 8-9.
Buszko.J. 1995. Wyprawa lepidopterologiczna Finlandia'95. BE 8(12): 7-8.
Czapliński,Cz.;Soszyński,B. 1978. Centrum Dokumentacji Faunistycznej Wyżyny Łódzkiej. BE 1/1:1-17.
Dobosz.R. 1995. Śląskie Towarzystwo Entomologiczne. BE 1/3: 8-10.
Grabowski.M. 1994. Wrażenia przyrodnicze z Wysp Brytyjskich. BE 1/2:6-7.
Grabowski,M. 1994. Metody i warunki ochrony motyli dziennych w Wielkiej Brytanii. BE 212: 8-9.
Grabowski,M. 1995. Dlaczego warto hodować owady?! BE 1/3: 7.
Grabowski,M. 1995. W marcu jak w garncu. BE 3/3: 1.
Grabowski,M. 1995. Nowe, ciekawe stanowisko Cassida murraea Linnaeus, 1767 (Coleoptera: Chrysomelidae).
BE 7(11)/3: 2.
Grabowski,M. 1996. Rozrodczy i socjalny behawior grabarzy (Nicrophorus) BE 2(14)/4: 7-9.
Grabowski,M. 1996. Entomolog w pułapce egzystencjalizmu. BE 5(17)/4: 8.
Grabowski,M. 1996. Witam Wszystkich Przyjaciół Entomologów! BE 6(18)/4: 6.
Kalisiak.J. 1994. Bogusiowe Gnorimusy. BE 0/2: 3-5.
Kalisiak.J. 1994. Na co komu taki biuletyn. BE 0/2: 1.
Kalisiak.J. 1994. Co będzie w środku? BE 0/2: 2.
Kalisiak.J. 1994. Owady w obiektywie. BE 0/2: 6-7. (zdjęcia Macieja Mastalerza)
Kalisiak.J. 1995. Kilka danych o występowaniu kołatków (Anobiidae: Coleoptera). BE 7(11)/3: 3.
Kalisiak.J. 1996. Jesienne pługi (Coleoptera: Aphodiidae: Aphodius III.) okolic Łodzi. BE 2(14)/4: 5-7.
Kalisiak.J. 1996. Bawolec, Odonteus armiger (Scopoli, 1772) w Lesie Łagiewnickim (Coleoptera: Geotrupidae:
Bolbocerini: Odonteus Samouelle, 1919). BE 3(15)/4: 1-2.
Kalisiak.J. 1996. Kilka danych o występowaniu poświętnikowatych (Scarabaeidae). BE 5(17)/4: 6-7.
Kalisiak.J. 1996. Osmoderma lassallei Baraud et Tauzin, 1991, nowy dla Polski gatunek w Lesie Łagiewnickim
(Coleoptera: Cetoniidae). BE 6(28)/4: 3-5.
Kokot .A. 1995. Przyczynek do biologii Rusałki admirała i staw parę o Rusałce pokrzywniku. BE 2/3: 4.
Kokot,A. 1995. Owady prawnie chronione. BE 3/3: 6.
Kołudzki.Z. 1996 [Zdjęcia] BE 3(15)/4: 9-10.
Kondrat.R. 1996. Nowe dane o występowaniu kózkowatych (Cerambycidae: Coleoptera) Szczecina i okolic. BE 1(13)/4: 2.
Kurzawa.J. 1994. Sekcja Entomologiczna w Tomaszowie Mazowieckim. BE 1/2: 5.
Kurzawa,J. 1994. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część I. BE 2/2: 5-6.
Kurzawa.J. 1994. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część II. Pozyskiwanie larw z terenu i hodowla. BE 1/3: 6-7.
Kurzawa.J. 1995. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część III. Metody poszukiwań larw wybranych gatunków. BE 2/3: 5-7.
Kurzawa.J. 1995. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część IV. Kusokrywka większa (Necydalis major L.). BE 3/3: 2-3.
Kurzawa.J. 1995. Etykietujemy owady, czyli nieco o ... moralności. BE 5/3: 1-2.
Kwiczała,A. 1995. Jeszcze o admirale ... BE 4/3: 10.
Lenkowski.T. 1995. Klucz do oznaczania rodzin lądowych Heteroptera. BE 7(11)/3: 4-8.
Majak,W. 1994. Na co komu entomologia? BE 1/2: 1.
Majak.W. 1994. Rok admirała. BE 2/2: 7.
Majak.W. 1995. Szacunek dla wszelkiego żyda. BE 1/3: 1-2.
Majak.W. 1995. Antropocentryzm. BE 8(12): 1-2.
Majak.W. 1996. Admirał, osetnik, pokrzywnik... BE 1(13)/4: 10.
Marciniak.B. 1994. Uwagi na temat biologii Psychidae. BE 1/2: 2-4.
Marciniak.B. 1995. Uwagi na temat biologii koszówek (Psychidae, Lepidoptera) cz.ll. BE 4/3: 8-9.
Marciniak,B. 1996. Struktura myrmekofilności krajowych modraszkowatych. BE 1(13)/4: 7-9.
Masłowski.J. Hodowla przeplatki matumy Euphydras matuma L. BE 6(18)/4: 1-2.
Mastalerz.M. 1994. [Zdjęcia owadów] w „Kalisiak.J. 1994. Owady w obiektywie. BE 0/2: 6-7."
Mastalerz.M. 1994. Obok nas ... BE7( 11)/3: 1. [Zdjęcia]
Michalski,M. 1995. Symbioza modraszkowatych z mrówkami. BE 8(12)/3: 9-10.
Michalski,M. 1995. Ach, ten przedziwny świat owadów ... BE 2(14)/4: 10.
Niesiołowski.St. 1995. Stopień poznania meszek (Simuliidae, Diptera) Polski. BE 6(10)/3: 2.
Pawlikowski,T. 1995. Do hymenopterologów i wszystkich sympatyków trzmieli. BE 3/3: 9, wkładka.
Rafał 1996. Do nieznajomego entomologa (fragment listu). BE 3(15)/4: 11.
Soszyński.B. 1995. Scenopinus niger (De Geer, 1776) (Scenopidae, Diptera) z Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. BE 2/3: 1.
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Soszyński,B. 1995. Orthonevra plumbago (Loew, 1840) (Syrphidae, Diptera) z rezerwatu „Piskorzeniec" w Przedborskim
Parku Krajobrazowym. BE 3/3: 3.
Soszyński,B. 1995. Coenomyia fermginea (Scopoli, 1763) (Coenomyiidae, Diptera) w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. BE 5/3: 2.
Soszyński.B. 1995. Syrphidae Aquatica - wodne bzygowate (Syrphidae: Diptera) Polski. BE 1(13)/4: 1-5.
Śliwiński.Z. 1995. Nowe znalezisko Oinophila v-flava (Haworth, 1928) w Polsce. BE 1/3: 3.
Śliwiński.Z. 1995. Owady, szkodniki domostw aglomeracji Łódzkiej. BE 2(3): 8-9.
Śliwiński.Z. 1995. Przyczynek do znajomości biologii Rusałki admirała. BE 3/3: 7.
Śliwiński.Z. 1995. Sówki (Noctuidae, Lepidop(era) Wyżyny Łódzkiej. BE 4/3: 1-6.
Śliwiński.Z. 1995. Miernikowce (Geometridae - Lepidoptera) Wyżyny Łódzkiej. BE 6(10)/3: 3-6.
Śliwiński.Z. (oprać.) 1995. Jerzy Heintze. 1921-1995. Wspomnienie. BE 6(10)/3: 8.
Śliwiński.Z. 1995. Przewodnicka mądrość. BE 7(11)/3: 8.
Śliwiński.Z. 1995. Wykaz motyli Wyżyny Łódzkiej. BE 8(12)/3: 2-6.
Śliwiński.Z 1996. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperoidea) Wyżyny Łódzkiej. BE 2(14)/4: 1-4.
Śliwiński.Z. 1996. Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki motyli (Lepidoptera). BE 4(16)/4: 5-7.
Śliwiński.Z. 1996. Motyle Wyżyny Łódzkiej BE 5(17)/4: 1-4.
Szymański.J Strefowość występowania ważek (Odonata) nad stawami hodowlanymi „Krzywię" w okolicach Zgierza.
BE 4(16)/4: 1-4.
Tończyk.G. 1994. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki
(Odonata). Część I. Jak zbierać owady doskonale? BE 2/2: 2-4.
Tończyk.G. 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki
(Odonata). Część II. Jak zbierać larwy ważek? BE 1/3: 4-5.
Tończyk.G. 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki
(Odonata). Część III. Przechowywanie zbiorów. BE 2/3: 2-4.
Tończyk.G. 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki
(Odonata). Część IV. Hodowla ważek. BE 3/3: 2-4.
Tończyk.G. 1995. Owady prawnie chronione - jak chronić ważki (Odonata). BE 5/3: 6-7.
Tończyk.G 1995. Wylot żagnicy Aeshna cyanea (Muller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) w laboratorium. BE 6(10)/3: 1.
Ziarko.Sz. 1996. Poszukiwany rotmistrz Ż.Zawadzki. BE 6(18)/4: 5.
Notatki redakcyjne
Spotkania Łódzkiego Oddziału PTE BE 4 / 3 : 1 2
Korespondencja. BE 5/3. 10.
Ogłoszenia. BE 5/3:11.
Exlibris. BE 5/3: 11-12
Ogłoszenie 6<10)/3: 7.
Protokół z zebrania spr -wyb ŁO PTE BE 6(10)/3. 9.
Letni Obóz Entomologiczny Pińczów'95. BE 6(10)/3. 9.
Korespondencja 8E 6(10)/3:10
Ogłoszenia. BE 6(l0)/3-11
Exlibris. BE 6(10)/3:11-12
Motyle w kulturze Japonii, (wybór haiku) BE 7(11 )/3: 9
Nowe władze PTE. BE 7(11 )/3:10.
Spotkania Łódzkiego Środowiska Entomologicznego. BE
Exlibris. BE 7(11)/3:12
40 lat Łódzkiego Oddziału PTE. BE 8(12)/3-12
Spotkania Łódzkiego Środowiska Entomologicznego BE
Wydawnictwa ... BE 1(13)/4: 12
Spotkania Łódzkiego Środowiska Entomologicznego BE
Ogłoszenia. BE 1(13)/4:12
Sympozja. BE 2(14)14:10.
Owadzie Przysmaki z Internetu. BE 2(14)/4:11.
Ogłoszenie BE 2(14)/4. 11
Spotkania Łódzkiego Środowiska Entomologicznego BE
Zjazd ŚTE BE3(15)/4. 4.
Ogłoszenie. BE 3(15)/4: 6
Korespondencja BE3(15)/4: 7-9.
Z materiałów przekazanych redakcji. BE 3(15)/4:12
Korespondencja BE 4(16)/4: 7.
Ogłoszenia BE4(16)/4. 7.
Exlibtis. BE 4(16)/4: 9 , 1 2
Z materiałów przekazanych redakcji BE 4(16)/4:10-11.
XIX Sympozjum SL PTE. BE 5(17)/4: 7.
Korespondencja. BE5(17y4: 10.
Ogłoszenia BE 5(17) 11-12

Gdzie nas spotkać? BE 0/2: 8.
Jaki tytuł? BE 0/2. 8.
Nowości książkowe. BE 0/2 8.
Korespondencja BE 1/2 8
Tematy BE 1/2 9
Ogłoszenia BE 1/2 10-11
Nowe książki BE 1/2 12
Bibliografia bieżąca (auny Polski. BE 1/2 12
Spotkania Łódzkiego Oddziału PTE. BE 1 / 2 : 1 2
Ogłoszenia drobne BE 2/2: 4.
Korespondencja. BE 2/2 4.
Zjazdy, sympozja ... BE 2/2: 10
Krzyżówka entomologiczna BE 2/2 1 2
Nowe książki BE 2/2 12
Spotkania Łódzkiego Oddziału PTE. BE 2/2: 12.
Korespondencja BE 1/3' 11
Ogłoszenia drobne BE 1/3: 11.
Z półki na Wilczej. BE 1 / 3 : 1 2
Nowe książki. BE 1/3 12
Spotkania Łódzkiego Oddziału PTE. BE 1 / 3 : 1 2
Korespondencja BE 2/3 10.
Spotkania Łódzkiego Oddziału PTE. BE 2 / 3 : 1 0
Zjazdy, konferencje ... BE 2/3. 11.
Nadbitki nadesłane redakcji. BE 2/3 1 2
Z półki na Wilczej. BE 2/3:12/
Ogłoszenia drobne. BE 2/3: 1 2
Ogłoszenia BE 3/3 7.
Ogłoszenia drobne BE 3/3: 10
Korespondencja BE 3/3: 11.
Exlibris BE 3/3 1 2
Spotkania Łódzkiego Oddziału PTE BE 3 / 3 : 1 2
Ogłoszenia drobne BE 4/3: 9.
Ogłoszenie (Biblioteka PTE) BE 4/3:11.
Exlibris. BE 4/3: 12
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Poezja
K.l. Gałczyński - „Satyra na bożą krówkę". BE 2/2: 11.
Abe Kobo - „Kobieta z wydm" (cytat). BE 2/2: 11.
Antoni Marianowicz - „Erotyk Entomologiczny". BE 3/3: 10.
Adam Mickiewicz - „Pan Tadeusz". [Entomolog Wojski], BE 6(10): 7.
Lafcadio Heam - „Kwaidan - opowieści niezwykłe", (wybrane haiku) BE 7(11)/4: 9.
Marek Chwedczuk - „Motyle troski". BE 5(17)/4: 9.
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Exlibris
Exlibris (Z półki na Wilczej)
Cmoluch,Z.;Minda-Lechowska,A.
1994. Ryjkowcowate (Coleoptera: Attelabidae.
Apionidae.
Curculionidae)
projektowanego rezerwatu Wieprzec k. Zamościa. ANN.UNIV.M.CURIE-SKLODOWSKA. Sectio C. Biologia.
XLIX: 195-204.
Heidemann,H.;Seidenbusch,R.
1993. Die Libelienlarven Deutschlands und Frankreichs. Handbuch fur
Exuviensammler. Verlag Erna Bauer. Keltem 1993.
Karsholt.O.;Razowski,J. (ed.) 1996. The Lepidoptera of Europę. A Distributional Cheklist. Apollo Books 1996. [Zawiera
CD-ROM z danymi w formatach dB, Paradox i txt.j
Lechowski,L.;Cmoluchowa,A. 1994. Struktura ilościowa zgrupowań pluskwiaków różnoskrzydlych Heteroptera
projektowanego rezerwatu Wieprzec k. Zamościa. ANN.UNIV.M.CURIE-SKLOOOWSKA. Sectio C. Biologia.
XLIX: 205-212.
Rakosy.L. 1996. Die Noctuiden Rumaniens (Lepidoptera Noctuidae).
Warchałowski.A. 1996. Ubersicht der westpalaarktischen Arten der Gattung Longitarsus Berthold, 1827 (Coleoptera:
Chrysomelidae: Halticinae). GENUS (suppl.) 1996.
Exlibris (Z materiałów przekazanych Redakcji)
[Praca zbiorowa] 1996. Parki Krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w
Moszczenicy & „Castor" Drukarnia i Wydzwnictwo 1996.
Borowski,J. 1996. Pustoszowate - Ptinidae. W: „Klucze do Oznaczania Owadów Polski" Cz.XIX, Z. 42. Nr. 149.
Kowalczyk,J.K. 1996. Nowe stanowiska interesujących gatunków Eumeidae (Hymenoptera, Vespoidea) w środkowej
Polsce. WIAD.ENTOMOL 15,1: 37-42.

Kowalczyk,J.K.;Krzeptowski,M. 1996. Berkshiria hungarica (Kertesz, 1921) i Neopacliygaster meromelaena (Dufour.
1841) (Diptera, Stratiomyidae, Pachygasteńnae) w Polsce. PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XXXX.1-2: 79-81.
Kowalczyk,J.K.;Krzeptowski,M.;Niesiołowski,St. 1996. Aktualny stan poznania wybranych rodzin muchówek
(Diptera) - Asilidae, Empididae, Hybotidae, Syrphidae w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie.
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom 2. Biologia. Kraków - Zakopane 1996.
Nowacki,J. 1996. Sówki - Noctuidae. Podrodzina: Piętnówki - Hadeninae. W: „Klucze do Oznaczania Owadów Polski"
Cz. XXVII. Z. 53c. Nr. 150.
Pawlikowski,T. 1996. Pszczołowate - Apidae. Podrodzina Apinae. W: „Klucze do Oznaczania Owadów Polski"
Cz.XXIV, Z. 68h. Nr. 148.
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Twoje Ogłoszenie !!!
W z a m i a n za k ó z k o w a t e ( C e r a m b y c i d a e ) z w y p r a w po p o ł u d n i o w e j
Europie odstąpię k ó z k i , i n n e chrząszcze, motyle dzienne. P o m o g ę w
oznaczaniu kózek.
J a c e k K u r z a w a (tel. 0 - 4 4 2 3 - 2 8 - 0 5 )
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