
    WIAD.  ENTOMOL.,  17 Supl.:  POZNAŃ  1998                                            181

Wśród złowionych owadów wyróżniono 11 gatunków Elateridae. Najliczniej występowały:
Selatosomus latus (FABR.), Adrastus rachifer (FOURCR.) oraz Agriotes ustulatus (SCHALL.)
związany z roślinami z rodziny baldaszkowatych, obficie rosnącymi na terenie rezerwatu.
Pozostałe gatunki poławiano mniej licznie, a niektóre pojedynczo.

W przypadku stonkowatych, poławiano zarówno gatunki eurytopowe, które przechodziły
do zbiorowisk kserotermicznych z przyległych pól i łąk, jak też gatunki stenotopowe – ksero-
termofilne, znajdujące na nasłonecznionych zboczach rezerwatu optymalne warunki bytowe.
Do form kserotermofilnych należały: Coptocephala rubicunda (LAICH.), Dibolia schillin-
gi (LETZN.), D. cryptocephala (KOCH), Longitarsus obliteratus (ROSENH.) i Pachybrachis tes-
sellatus (OLIV.).

Krzysztof PAWLĘGA, Lublin
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Kalendarium pojubileuszowe 75-lecia „Polskiego Pisma Entomolo-
gicznego – Bulletin Entomologique de [la] Pologne”
After 75th Anniversary of the „Polskie Pismo Entomologiczne – Bulletin Entomolo-
gique de [la] Pologne” – a chronological review

Poster jest przeglądem dat i działań z lat 1922–1998, związanych z kształtowaniem się
profilu merytorycznego i formy edytorskiej głównego obecnie i najstarszego periodyku Pol-
skiego Związku/Towarzystwa Entomologicznego. Przedstawiono je na tle najważniejszych
wydarzeń zachodzących w tym czasie w naszym stowarzyszeniu.

„Polskie Pismo Entomologiczne” powstało w wyniku uchwały członków sekcji entomolo-
gicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie, podjętej na zebra-
niu w dniu 6 marca 1922 r. Dwa miesiące później wyszedł z druku pierwszy zeszyt „PPE”.
Tytuł periodyku został potwierdzony w pierwszym statucie powstałego 9 miesięcy później sa-
modzielnego Polskiego Związku Entomologicznego.

Ukształtowane w okresie międzywojennym profil merytoryczny i forma edytorska „PPE”
zostały po wojnie potwierdzone uchwałą XVIII Walnego Zgromadzenia PZE powziętą we
Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 1947 r. [„... kontynuować wydawnictwo periodyku związkowe-
go pod niezmienioną nazwą i w tej samej formie”]. Tak więc odnośnym wzorcem edytorskim
„Pisma” stał się ostatni przedwojenny tom XVII, a praktycznym potwierdzeniem tej intencji
był pierwszy zeszyt tomu XVIII, wydany w 1949 r.

Wszelkie następne zmiany edytorskie dokonywane w latach 1953–1981 zostały wprowa-
dzone w wyniku kolejnych uchwał Walnych Zgromadzeń. I tak, XXIII Walne Zgromadzenie
(Cieplice, 17–18 VII 1953) powołalo do życia dwie serie „Pisma”: „A” (publikacje oryginal-
ne) i „B” (prace popularno-naukowe, przeglądowe oraz informacyjne). Z kolei Walne Zgro-
madzenie obradujące w ramach XXX Zjazdu PZE (Rogów, 23–25 X 1965) upoważniło Za-
rząd Główny do przeprowadzenia zmian edytorskich, w wyniku których w miejsce dotych-
czasowych serii wprowadzono dwa obligatoryjne działy podstawowe: „Entomologia teore-
tyczna – Entomologie génerale” i „Entomologia stosowana – Entomologie apliquée”.
Wreszcie Walne Zgromadzenie w ramach XXXVII Zjazdu (Kraków, 22–23 IX 1981)
uchwaliło wprowadzenie trzeciego obligatoryjnego działu: „Krótkie doniesienia – Commu-
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nications”. Późniejsze Walne Zgromadzenia nie wprowadziły już żadnych zmian profilu ani
poprawek formy edytorskiej „PPE”. Aktualnie obowiązującym – legalnym wzorcem edytor-
skim Pisma jest więc nadal tom 52 wydany w 1982 r.

Zarząd Główny wybrany przez Walne Zgromadzenie we wrześniu 1995 r na XLII Zjeź-
dzie Towarzystwa w Poznaniu, nie zgłosił wówczas żadnych inicjatyw edytorskich (par. 27/2
Statutu) dotyczących „PPE”, które mogły być wówczas rozpatrzone i ewentualnie zaakcep-
towane przez Walne Zgromadzenie. Jednak w styczniu 1996 r. – bez upoważnienia ze strony
tej najwyższej władzy, a jedynie w wyniku nielegalnego głosowania – zmienił formę i profil
65 tomu „Pisma”, wprowadzając podtytuł angielski zamiast francuskiego, likwidując obliga-
toryjne działy i ich tytuły oraz wprowadzając wyłączność języka angielskiego w miejsce do-
tychczasowych czterech (tj. polskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego). Tym dzia-
łaniem Zarząd Główny zignorował obowiązujące nadal uchwały Walnych Zgromadzeń z lat
1947, 1965 i 1981, a więc i paragraf 27/1 Statutu, co w myśl par. 17/1/c zagrożone jest wyklu-
czeniem z Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Naruszenie obowiązujących uchwał
zostało potwierdzone orzeczeniami Głównej Komisji Rewizyjnej z 15 XI 1997 oraz z 6 III
i 16 IV 1998.

Jerzy PAWŁOWSKI, Kraków

Kierunki adaptacji środowiskowych w życiu larwalnym minujących
błonkówek (Hymenoptera: Tenthredinidae)
Directions of environmental adaptations in larval life of mining hymenopetrans
(Hymenoptera: Tenthredinidae)

Omówiono, jako prawdopodobne, 4 etapy przystosowań. Za najbardziej pierwotne ze
względu na biologię, morfologię i rośliny żywicielskie uznano gatunki z plemienia Pseudodi-
neurini (PIERONEK, 1995: Biul. Sekcji hymenopterol., 4: 15-16.). Następny etap obejmowały-
by gatunki z rodzajów Metallus, Parna i Scoloioneura, również pierwotne, ale niezdolne
w czasie aktywnego życia do opuszczania min; III – rodzaje Heterarthrus i Messa , a IV – ro-
dzaje Fenusa i Profenusa (oraz im pokrewne ), u których przystosowania do minowania są
najdalej posunięte.

Podano przykłady przemian adaptacyjnych w ontogenezie larwalnej u Heterarthrus va-
gans (FALLEN ), Fenusa dohrnii (TISCHBEIN ) i Scolioneura betuleti (KLUG ) (PIERO-
NEK, 1966: Acta zool. cracov., 11: 499-553.; PIERONEK, 1973: Acta zool. cracov., 18 (3):
41-71.; BIERCA, 1995: Biul. Sekcji hymenopterol., 4: 13-14.).
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