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krycia ciał owadów dorosłych. Melanizacja występuje nieodłącznie z procesem sklerotyzacji
u owadów, kiedy to po linieniu miękka i niemal bezbarwna kutikula już po 1–2 godzinach
staje się twarda i ciemna.

Melanina jest bezpostaciowym polimerem syntetyzowanym w procesie kopolimeryzacji
różnych pośrednich form powstałych podczas utleniania związków o-difenolowych. Jest czę-
ścią składową kutikuli, różne jej odmiany mogą występować w hemolimfie lub w kropelkach
tłuszczu, a wiele innych pojawia się jako wtręty w epidermie lub innych tkankach.

U owadów obserwuje się melanizację nie tylko w procesach pigmentacji, tj. przy powsta-
waniu barw ochronnych i samego ubarwienia, lecz także przy skaleczeniach, powstawaniu
kapsuł melaninowych w celu ochrony organizmu przed inwazją obcych ciał. Melanizacja jest
więc reakcją obronną owadów na obecność w ich ciele mikroorganizmów lub pasożytów.
Larwy miniarki Agromyza frontella spasożytowane przez błonkówkę Dacnusa dryas bronią
się tworząc kapsułkę melaninową, dzięki której śmiertelność pasożyta wzrasta o 10%.

Synteza melanin uaktywnia się również po śmierci owadów. Zjawisko to łatwo zaobser-
wować np. u larw mączlika szklarniowego, Trialeurodes vaporariorum, spasożytowanych
przez dobrotnicę szklarniową, Encarsia formosa. Podobne zjawisko można zauważyć u larw
motyli zabitych przez pasożytnicze grzyby lub bakterie.

Promieniowanie jonizujące zastosowane w niskich dawkach obniża wydajność biosyntezy
melanin i u napromieniowanych larw muchówek, chrząszczy i motyli można zaobserwować
obniżoną pośmiertną melanizację ich ciał. U młodych larw poddanych napromieniowaniu
pośmiertna melanizacja jest całkowicie zahamowana. Stopień inhibicji procesu zależy od
wieku larw (stadium rozwojowe), dawki promieniowania i od czasu, jaki upłynął od zabiegu
napromieniowania do śmierci larw.

Zjawisko zahamowania aktywności biosyntezy melanin w ciele owadów przez promienie
jonizujące można wykorzystywać w testach identyfikacji napromieniowanych szkodników.
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Początek badań entomologicznych w ośrodku lubelskim można wiązać z utworzeniem
UMCS, to jest od października 1944 roku. W tym okresie na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym powstał Zakład Biologii, przemianowany na Zakład Zoologii Szczegółowej i En-
tomologii i następnie na Katedrę Zoologii Systematycznej a obecnie Zakład Zoologii. Tę
placówkę badawczą tworzył prof. dr hab. Konstanty STRAWIŃSKI, którą kierował do 1 paź-
dziernika 1962 roku. On też nadał jej główny nurt badawczy jakim była entomologia w róż-
nych aspektach. Wychował liczne grono entomologów, stając się twórcą polskiej szkoły ento-
mologii. Znaczący był również udział prof. STRAWIŃSKIEGO w organizacji i pracy Polskiego
Związku (Towarzystwa) Entomologicznego, którego był wieloletnim prezesem. Ponadto
w latach 1954–66 pracował na stanowisku redaktora naczelnego Polskiego Pisma Entomolo-
gicznego.
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Po odejściu profesora na emeryturę, entomologia jako podstawowa dziedzina badań była
dalej kontynuowana przez doc. dr hab. Sergiusza RIABININA (1963–64), prof. dr hab. Sędzi-
mira M. KLIMASZEWSKIEGO (1964–73), a następnie przez długi okres przez prof. dr hab.
Zdzisława CMOLUCHA (1973–1995). Obecnie Zakład Zoologii jest kierowany przez prof.
nadzw. dr hab. Jacka ŁĘTOWSKIEGO przy zachowaniu i rozwijaniu tradycji różnokierunko-
wych badań entomologicznych.

W okresie ponad 50-ciu lat pracownicy Zakładu opublikowali 415 publikacji oryginal-
nych, 7 monografii, 12 książek, 82 artykuły popularno-naukowe i 66 innych pozycji, zdoby-
wając tym wiodącą rolę w zakresie badań entomologicznych na UMCS.

W wydanych do dzisiaj materiałach wyodrębniają się następujące kierunki badawcze:
– morfologia, biologia, taksonomia i systematyka owadów: ważki – J. URBAŃSKI, obecnie tą

grupą owadów zajmuje się P. BUCZYŃSKI; prostoskrzydłe – I. BARAN; przylżeńce
– K. SĘCZKOWSKA, obecnie H. KUCHARCZYK; pluskwiaki równoskrzydłe – S. M. KLIMA-
SZEWSKI, W. WOJCIECHOWSKI, J. KARWAŃSKA, K. BOCHEN, E. GŁOWACKA; pluskwiaki
różnoskrzydłe – K. STRAWIŃSKI, T. ZIARKIEWICZ, D. BUCZEK, A. CMOLUCHOWA, J. FE-
DORKO, J. PIASECKA, obecnie L. LECHOWSKI, Z. SMARDZEWSKA-GRUSZCZAK; chrząsz-
cze: sprężyki – K. PAWELSKA; omomiłkowate – J. CHOBOTOW, kusakowate – B. STANIEC,
stonkowate – E. PIETRYKOWSKA, biedronki – Z. STĄCZEK, ryjkowcowate – Z. CMOLUCH,
J. FEDORKO, J. ŁĘTOWSKI, A. MINDA-LECHOWSKA, R. GOSIK; błonkówki: mrówki
– J. PĘTAL-FIGIELSKA, muchówki – J. DASZKIEWICZ-HUBICKA, obecnie M. GROCHOW-
SKA; motyle minujące – S. ADAMCZEWSKI, obecnie A. MAZURKIEWICZ;

– faunistyka i ekologia owadów zasiedlających różnorodne  naturalne zbiorowiska roślinne:
rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe oraz środowiska antropogeniczne: łąki kośne,
pola uprawne, lasy gospodarcze – liczne prace K. STRAWIŃSKIEGO, J. URBAŃSKIEGO,
J. J. KARPIŃSKIEGO, S. JAKUBISIAKA, Z. CMOLUCHA, A. CMOLUCHOWEJ, J. FEDORKI,
J. PIASECKIEJ, J. DASZKIEWICZ-HUBICKIEJ, J. HONCZARENKO, K. SĘCZKOWSKIEJ. Obec-
nie prowadzone są badania pod kierunkiem J. ŁĘTOWSKIEGO, na obszarach chronionych:
w Poleskim i Roztoczańskim P. N., w parkach krajobrazowych – Janowskim, Kazimier-
skim, Nadwieprzańskim, Wrzelowieckim, Krzczonowskim, Chełmskim;

– entomologia stosowana – to badania K. STRAWIŃSKIEGO, J. J. KARPIŃSKIEGO, ZIARKIE-
WICZA, J. HONCZARENKO, I. RUSZKOWSKIEJ, J. RUSZKOWSKIEGO, B. MICZULSKIEGO,
Z. CMOLUCHA i współpracowników. Ten nurt badawczy jest głównie kontynuowany przez
pracowników Akademii Rolniczej pod kierunkiem prof. dr hab. A. ANASIEWICZ we
współpracy z dr hab. B. ŁAGOWSKĄ, dr hab. J. NAPIÓRKOWSKĄ-KOWALIK, dr W. WINIAR-
SKĄ i dr hab. W. HUSZCZĄ.
Wiele osób rozpoczynających prace badawcze w Zakładzie lub z nim ściśle współpracują-

cych, kontynuowało je w innych ośrodkach kraju lub za granicą: J. URBAŃSKI, J. J. KARPIŃ-
SKI, B. MICZULSKI, J. PĘTAL-FIGIELSKA, S. M. KLIMASZEWSKI, W. WOJCIECHOWSKI,
J. KARWŃSKA, E. GŁOWACKA, J. FEDORKO, Alikhan Akhtar MUHAMMAD, W. BOGDANOW
i I. SIENKIEWICZ. Zapoczątkowany kierunek ekologiczny na bazie entomologii, prowadzony
był przez S. RIABININA i T. PUSZKARA w Zakładzie Ochrony Przyrody UMCS. Ponadto
K. PAŁKA od wielu lat opracowuje motyle w Muzeum Zoologicznym. Materiał entomolo-
giczny stanowi również bazę w części opracowań problemów z zakresu fizjologii wykonywa-
nych przez prof. dr hab. K. GROMYSZ-KAŁKOWSKĄ z Zakładu Fizjologii Zwierząt. Na uwa-
gę zasługują również prace zespołu prof. dr hab. J. JAROSZA z Zakładu Patologii Owadów
koncentrujące się na wykorzystaniu patologii owadów i immunologii bezkręgowców do wal-
ki biologicznej.
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