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SYLWETKI  ENTOMOLOGÓW
ENTOMOLOGISTS

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
4. Prof. dr hab. Przemysław TROJAN

w 80. rocznicę urodzin

22 sierpnia 1929 roku w Pruszkowie pod Warszawą urodził się nestor polskich entomolo-
gów – znakomity znawca muchówek i ekolog – prof. dr hab. Przemysław TROJAN, członek
honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

W latach 1942–1944 był uczestnikiem kompletów tajnego nauczania gimnazjum
im. W.  Górskiego w Warszawie, a następnie uczył się w Liceum Humanistycznym w Gliwi-
cach (1945–1948). W latach 1948–1952 studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodni-
czym Uniwersytetu Warszawskiego. Już w trakcie studiów podjął pracę w Zakładzie Zoolo-
gii SGGW w Warszawie, gdzie pracował do roku 1954. W tymże roku przenosi się do Insty-

Profesor Przemysław TROJAN przed swoim domem na skraju Puszczy Kampinoskiej,
Nowe Grochale 2004 r. [Fot. J. BANASZAK]
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tutu Zoologii PAN w Warszawie, gdzie pracuje do roku 1958, organizując i pełniąc funkcję
kierownika Pracowni Dipterologicznej. Jednocześnie podejmuje studia doktoranckie na
Wydziale Biologii UW, rozpoczynając badania nad muchówkami Polski.

Doktorat z zakresu nauk biologicznych broni na Wydziale Biologii UW w roku 1958 na
podstawie rozprawy pt. „Nisze ekologiczne ślepaków w Puszczy Kampinoskiej”.

Prace naukową kontynuuje w szeregu kolejnych placówek badawczych. Po doktoracie
pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Ekologii PAN w Warszawie, pełniąc funkcję
kierownika Stacji w Dziekanowie Leśnym. Miejsce pracy i sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej
sprzyja podjęciu badań nad ekologią populacji zwierząt. Koniec lat 50. i początek 60.
XX wieku to początek świetności Instytutu Ekologii PAN i powstawanie Polskiej Szkoły
Ekologicznej, pod kierunkiem znakomitych nauczycieli – profesorów Kazimierza PETRUSE-
WICZA i Kazimierza TARWIDA, z której wyszło całe pokolenie polskich ekologów, m. in. ró-
wieśników profesora TROJANA, żeby wymienić profesorów: Romana ANDRZEJEWSKIEGO,
Alicję BREYMEYER, Gabrielę BUJALSKĄ-GRÜM, Elizę DĄBROWSKĄ-PROT, Joannę GLI-
WICZ, Leszka GRÜMA, Zdzisława KAJAKA i wielu innych.

Habilituje się w roku 1963 na Wydziale Biologii UW w oparciu o rozprawę „Koncepcja
gatunku w rodzaju Tabanus L. W świetle praktyki taksonomicznej”, tytuł profesora nadzwy-
czajnego uzyskuje w roku 1971, a profesora zwyczajnego w roku 1982.

W latach 1963–1968 zostaje kierownikiem Zakładu Agroekologii PAN w Turwi, w daw-
nym woj. Leszczyńskim (obecnie Stacja Badawcza Instytutu Badań środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN). W tym czasie kieruje badaniami nad ochroną środowiska pól uprawnych,
produkcją ekologiczną oraz redukcją naturalną szkodników w agrocenozach. Kolejne wy-
zwanie w pracy organizacyjnej i dydaktycznej podejmuje w roku 1972, organizując Wydział
Biologii oraz studia ekologiczne oraz studia z zakresu ochrony środowiska na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach.

W latach 1972–1981 pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Zoolo-
gii PAN w Warszawie, aktywnie uczestnicząc w nowych programach badawczych, tj. jako or-
ganizator badań nad regulacją liczebności szkodników w agrocenozach i jako organizator
programu badań nad zwierzętami z zakresu ekologii miasta. W tym bardzo aktywnym okre-
sie życia profesor Trojan pełni odpowiedzialne i absorbujące funkcje członka Państwowej
Rady Ochrony Przyrody, Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Rady Ekologicznej przy
MON. Równocześnie w latach 1973–1976 pracuje na etacie profesora w  Wyższej Szkole
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, a w latach 1976–1982 pełni funkcję zastępcy Sekreta-
rza Wydziału Nauk Biologicznych PAN.

W latach 1982–1988 profesor Trojan przechodzi ponownie do pracy w Instytucie Ekologii
PAN w Dziekanowie Leśnym, tym razem obejmując funkcję dyrektora tej wielce zasłużonej
dla nauki polskiej placówki. Koordynuje badaniami ekologicznymi w Polsce, czemu sprzyja
przewodniczenie Komitetowi Ekologii PAN.

Prace badawcze prowadzi również poza granicami kraju: w latach 1982–1999 był stypen-
dystą Museum für Naturkunde Uniwersytetu im. A. Humboldta w Berlinie i Musem Natio-
nal d’Historie Naturelle w Paryżu, gdzie prowadził badania nad systematyką i ewolucją mu-
chówek pijących krew. W roku 1991 kolejny raz wraca do pracy w Instytucie Zoologii PAN
w Warszawie, gdzie na stanowisku kierownika Pracowni Faunistyki pracuje do roku 1999.
W tym czasie prowadzi badania nad różnorodnością struktury i sukcesją ekologiczną fauny.
Ukazują się liczne prace z zakresu systematyki i ewolucji Tabanidae.

Dodajmy, że w okresie 1991–1999 jest równocześnie wykładowcą na Studium Doktoranc-
kim Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Od roku 2000 profesor emerytowany w Mu-
zeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.
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Profesor Przemysław TROJAN jest autorem 255 publikacji, w tym kilku książek, żeby
w  tym miejscu wymienić chociażby pierwszy polski podręcznik akademicki „Ekologia ogól-
na”, którego cztery wydania ukazały się w latach 70. Wydał 15 pozycji z serii „Klucze do
oznaczania owadów Polski” i „Fauna Polski”, nieocenione dla badaczy Diptera. Działalność
Profesora obejmowała dotychczas trzy główne grupy zagadnień, tj. systematykę i  zoogeogra-
fię Diptera, faunistykę i ekologię. Przedstawmy krótko główne osiągnięcia profesora.

W grupie zagadnień dotyczących systematyki  i  zoogeograf i i  dwuskrzydłych były
to badania nad muchówkami Polski, które objęły rewizje taksonomiczne i opracowania mo-
nograficzne muchówek występujących w faunie Polski, opublikowane w „Kluczach do ozna-
czania owadów Polski” i w „Faunie Polski”, łącznie 17 monografii. Analiza zmian koncepcji
gatunku biologicznego w systematyce owadów na przykładzie rodzaju Tabanus L. (Diptera:
Tabanidae) wskazała na istnienie prawidłowości w rozwoju tej koncepcji od czasów K. Lin-
neusza do dnia dzisiejszego. Badania nad systematyką i ewolucją ślepaków właściwych (Ta-
baninae) w skali światowej objęły ponad 1500 gatunków. Profesor zastosował tu numeryczny
system waloryzacji cech morfologicznych używanych do wyróżniania taksonów ponadgatun-
kowych. Dokonał nowego podziału podrodziny na 5 plemion, ustalając ich nowe zakresy
taksonomiczne. Dla Lepidoselagini, Diachlorini i Tabanini opracował monografie taksonów
ponadgatunkowych. Ustalił występowanie kilkunastu rodzajów reliktowych Lepidoselagini
na półkuli północnej wykazując, że obok centrum gondwańskiego istniało również holark-
tyczne, którego śladów nie zdołała zatrzeć epoka lodowa. O jego istnieniu świadczą gatunki
reliktowe żyjące w  górach na izolowanych stanowiskach oraz na obszarach torfowisk wyso-
kich. W oparciu o chronologię dryftu płyt kontynentalnych półkuli południowej podjął ocenę
czasu powstania plemion podrodziny Tabaninae. Ustalił, że formy przejściowe między Lepi-
doselagini i  Diachlorini występują na obszarze Australijskim a nie jak sądzono uprzednio
Neotropikalnym.

Faunis tyka.  Badania nad fauną muchówek Polski, rozpoczęte w 1949 roku, objęły ob-
szary przedstawiające dużą wartość przyrodniczą, szczególnie parki narodowe i rezerwaty
niżu Polski oraz górskie (Pieniny, Bieszczady). W latach 70. do badań faunistycznych Profe-
sor zastosował metody ilościowe, szczególnie dotyczące analizy struktury fauny. Pozwoliły
one na opracowanie obrazu struktury fauny miast oraz typowych ekosystemów jakie wystę-
pują na siedliskach grądowych i borowych Polski. Wśród nich na wyróżnienie zasługują ba-
dania nad sukcesją zespołów owadów w trakcie rozwoju borów sosnowych w  Puszczy Biało-
wieskiej. Opracował też nowe i adaptował dawniej stosowane metody analizy ilościowej
zgrupowań fauny. Badania te przeprowadził zespół pracowników Instytutu Zoologii PAN
a ich wyniki zostały opublikowane w szeregu opracowań monograficznych. Wyniki dotyczące
fauny miast są szeroko cytowane w piśmiennictwie naukowym, również w  podręcznikach.

Ekolog ia .  Badania Profesora TROJANA wyjaśniły mechanizm kierujący rozmieszcze-
niem, aktywnością i intensywnością napadania na ssaki ślepaków pijących krew. Ich obszer-
ne omówienia zawiera monografia M. LECLERCQ „Les mouches nuisibles”. Badania popu-
lacyjne i  bioenergetyczne przeprowadzone nad gryzoniami pozwoliły na precyzyjne określe-
nie konsumpcji masy roślinnej przez nornika polnego (Microtus arvalis PALL.), podstawowe-
go szkodnika upraw rolnych w Polsce. Opracowany nowy model oceny kosztów utrzymania
tego nornika zyskał pozytywną ocenę w piśmiennictwie światowym. Badania nad stonką
ziemniaczaną objęły tematykę dynamiki i biocenotycznej redukcji liczebności oraz nowy
sposób oceny konsumpcji oparty na bilansie energetycznym w kolejnych stadiach rozwoju
tego chrząszcza. Pozwoliło to na stwierdzenie, że po 15 latach od momentu inwazji, redukcja
naturalna stonki sięga 95-98% a konsumpcja przez nią liści ziemniaka w wielu przypadkach
znajduje się poniżej progu szkodliwości. Opracowany też został nowy model oceny bialnsów
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energetycznych zwierząt, oparty na ocenie działania skumulowanych czynników wpływają-
cych na poziom metabolizmu. Badania nad entomocenozami pól uprawnych wyjaśniły wpływ
zadrzewień śródpolnych na rozkłady przestrzenne szkodników, drapieżników i pasożytów.
Zadrzewienia te stanowią ostoje zimowe dla fauny polnej i  miejsce skupiania się fauny poży-
tecznej. Badania z zakresu agroekologii i ekologii fauny miejskiej stały się podstawą dla
opracowania oryginalnej koncepcji homeostazy ekosystemów. Wykazano w niej, że równo-
waga ekologiczna w obrębie ekosystemów jest utrzymywana w wyniku oddziaływania na sie-
bie czterech podsystemów: producentów, biotrofów, saprotrofów i makrotrofów. Z nich naj-
bardziej rozwinięty jest podsystem biotrofów, w obrębie którego znajdują się liczne, niekie-
dy o skomplikowanej budowie, łańcuchy pokarmowe. Wydanie książkowe tej pracy ukazało
się również w wersji angielskiej.

Prof. TROJAN był promotorem w 12 przewodach doktorskich, trzech jego współpracowni-
ków wyhabilitowało się. Jest członkiem PTEnt., członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk
(od 1999 roku), członkiem Zarządu Fundacji Kobierców Wschodnich, Komitetów Redak-
cyjnych Polish Journal of Ecology, Polish Journal of Entomology i  Fragmenta Faunistica.

Profesor TROJAN ma również piękną kartę z czasów okupacji niemieckiej. W latach
1943–1944 był Harcerzem Szarych Szeregów, zastępowym drużyn im. Zawiszy Czarnego
(łączność, kolportaż prasy podziemnej, wywiad wojskowy). Uczestnik powstania warszaw-
skiego. Współorganizator pierwszej placówki Harcerskiej Poczty Polowej na obszarze Śród-
mieście Północne, następnie łącznik dowódcy plutonu wydzielonego Kedywu „Kolegium B”,
a po kapitulacji powstania uciekł z transportu kolejowego, następnie kontynuował naukę na
kompletach gimnazjalnych.

Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o jeszcze jednej okoliczności, godnym podziwu
geście Profesora TROJANA. Kończąc niezwykle aktywną działalność naukową i badawczą
przekazał całą swoją prywatną bibliotekę młodej uczelni bydgoskiej – Uniwersytetowi Kazi-
mierza Wielkiego (wówczas jeszcze pod nazwą Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wiel-
kiego). Uczynił to pod wpływem wizyty w Instytucie z okazji konferencji zorganizowanej
przez mnie w roku 2002 na temat wysp środowiskowych. Krótko po tym spotkaniu otrzyma-
łem list od Profesora, w którym informuje mnie o swojej ważnej decyzji. Przytoczmy słowa,
pisane 26 X 2001 roku:

„Spacer po waszym Instytucie był dla mnie bardzo pouczający. [...] Wy udowodni-
liście, że sukces zawsze i w każdych czasach należy tylko do wytrwałych i nieustępli-
wych, którzy wiedzą co chcą osiągnąć. Gratuluję tym wszystkim, których wysiłek zło-
żył się na ten sukces. Nie oglądałem waszej biblioteki, nie wiem więc nawet czy ist-
nieje, jeśli jednak macie wspólny księgozbiór, mogę zaproponować mój wkład do
niego w postaci księgozbioru ekologicznego, oczywiście wszystko przekazane w cało-
ści nieodpłatnie. Moja działalność naukowa dobiega już końca, mam jeszcze dużo do
napisania, będą to jednak raczej wspomnienia, jako że przyszło mi żyć w „ciekawych
czasach” i zazwyczaj bez chowania głowy w piasek.”

Profesor dotrzymał słowa i książki z jego prywatnej kolekcji, w liczbie kilkuset, znalazły
się w uczelni. Każda z nich otrzymała pieczątkę „Dar prof. dr. hab. Przemysława TROJANA”
i  służy teraz naszym pracownikom i studentom. W nieco późniejszym czasie przekazał też
zbiór swoich nadbitek prac ekologicznych liczący 27 obszernych pudeł.

Już ten dość ogólny przegląd życia i działalności prof. Przemysława TROJANA dowodzi
niezwykłej wprost aktywności organizacyjnej – w dobrym i dosłownym tego słowa znaczeniu.
Niezwykle bogata jest Jego działalność naukowobadawcza – jako entomologa i  ekologa.
Jako entomolog uzyskał międzynarodową pozycję publikacjami dotyczącymi taksonomi
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Diptera, w kraju zaś zasłużył się dodatkowo jako autor aż 15 kluczy do oznaczania wybra-
nych rodzin, stanowiących dla obecnych i kolejnych pokoleń dipterologów podstawowe na-
rzędzie do poznania i badań muchówek.

Równie piękna jest karta Profesora jako człowieka – patrioty, który, gdy była potrzeba,
bronił ojczyzny i stolicy przed niemieckim najeźdźcą. Ma też życzliwy stosunek do młod-
szych kolegów naukowców, którym ofiarował to, co dla każdego badacza jest najcenniejsze
i jest do niego wielce przywiązany – swój prywatny księgozbiór naukowy. Dobry, godny wzór
do naśladowania.

Długich lat życia w zdrowiu Panie Profesorze!

Józef BANASZAK
Instytut Biologii Środowiska UKW, Bydgoszcz
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