Wiad. entomol.

17 (3-4): 175-177

Poznań (1998) 1999

Triplax elongata LACORDAIRE, 1842 (Coleoptera: Erotylidae),
gatunek nowy dla fauny Polski
Triplax elongata LACORDAIRE , 1842 (Coleoptera: Erotylidae), new to the
Polish fauna
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ABSTRACT: Triplax elongata LAC . was found in Warszawa - Bielany, in the central part of
Poland. The species is new to the Polish fauna.
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Rodzaj Triplax HERBST . jest reprezentowany na świecie przez około 200
gatunków, z których w Palearktyce wykazano 33 (IABLOKOFF-KHNZORIAN ,
1975), w Europie Środkowej stwierdzono dotychczas 11. Od czasu podania 5
gatunków krajowych rodzaju Triplax w kluczu do oznaczania Erotylidae (MAZUR, 1983) opublikowano dwa nowe dla Polski: z Bieszczadów T. carpathica
REITT. (B OROWIEC, 1984) i z Puszczy Białowieskiej T. collaris (SCHALL .)
(BURAKOWSKI i in., 1986). Następnym gatunkiem nowym dla fauny Polski
jest T. elongata L AC.
Podczas przeglądu materiałów Erotylidae z nieskomasowanych kolekcji
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, natrafiłem na serię czterech okazów tego gatunku.
– Warszawa - Bielany (UTM: DC99), 26 V 1949, 3 exx., leg. Z. W IERZBICKI;
17 V 1957, 1 ex., leg. M. MROCZKOWSKI .
Jeden z okazów złowionych przez Zbigniewa WIERZBICKIEGO (Ryc.) ma
załączoną etykietkę z oznaczeniem sporządzonym własnoręcznie przez inż.
Józefa MAKÓLSKIEGO, kustosza Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie.
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Ryc. Triplax elongata LAC ., oraz etykiety (lokalizacyjna i determinacyjna) jednego z trzech
okazów tego gatunku zebranych w Warszawie - Bielanach przez Z. WIERZBICKIEGO.
Fig. Triplax elongata LAC ., and labels (locality and determination) of one of the three
specimens collected by Z. WIERZBICKI in Warszawa - Bielany.

T. elongata jest szeroko rozprzestrzeniony w północnej Palearktyce, od
Europy przez Syberię aż do Kraju Nadmorskiego. W Europie bardzo rzadko
spotykany. Dotychczas znany z nielicznych rozproszonych stanowisk we
Włoszech, w Niemczech, Austrii, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. Od pozostałych przedstawicieli rodzaju, T. elongata różni się przede wszystkim zarysem ciała nieco zbliżonym do prostokąta. Długość ciała 6,0 – 6,5 mm. Głowa i przedplecze żółtorude, czułki brunatnoczarne, tarczka i pokrywy czarne, spód ciała całkowicie żółtorudy. Gatunek ten jest związany z biotopami
leśnymi, prawdopodobnie z lasami o charakterze pierwotnym. Występuje na
przegrzybiałym drewnie martwych i obumierających drzew oraz na owocnikach grzybów nadrzewnych.

TRIPLAX ELONGATA, GATUNEK NOWY DLA FAUNY POLSKI
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SUMMARY
Based on 4 specimens from the collection of the Museum and Institute of Zoology, PAS,
Warsaw, collected in Warszawa - Bielany in 1949 and 1957, Triplax elongata LAC. is recorded
from Poland. Characters that distinguish this species from its relatives, short information on
its distribution in Europe and its biology are given.
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POLEMIKI – POLEMICS
Prośba do Szanownych Kolegów Entomologów i apel do Redaktorów
czasopism entomologicznych
Motto:
„...niech mi będzie wolno upraszać redakcyi, aby, nawet
dla lepszego prowadzenia swojego pismozbioru, nie
przyjmowała artykułów źle pisanych po polsku, choćby te
zalecały się treścią i wychodziły od osób głośnego imienia w swoim zawodzie.”
(T. SIEROCIŃSKI , 1851. „Bibl. Warsz.” tom 41, str. 602.)

Rozmaite narzędzia służą do rozmaitych celów. Do wbijania gwoździ służy młotek, a nie
mikroskop (jak go używa pewna pani profesor z Krakowa, nota bene blondynka).
Niezwykle ważnym narzędziem jest język, w Polsce – język polski. Służy on do możliwie
zrozumiałego przedstawiania swoich myśli. Z przykrością wielokrotnie stwierdzam, iż wielu
entomologów nie zna tego narzędzia, nie potrafi nim się posługiwać, nie przestrzega prawideł obowiązujących jednak osoby o średnim wykształceniu.
Jeśli autorzy prac naukowych posługują się bardzo nieporadnym językiem – to pół biedy.
Gorzej, gdy prac redakcyjnych podejmują się osoby słabo znające zasady pisowni i interpunkcji.
Język polski, a szczególnie jego gramatyka, jest językiem trudnym. Słaba znajomość zasad i prawideł tego języka jest zjawiskiem dość powszechnym i nie ma się tu czego wstydzić;
to też każdy, chcący swoje myśli wyrazić w tym języku, powinien mieć stale pod ręką, na
biurku czy stole, tuż obok komputera czy maszyny do pisania – odpowiedni podręcznik.
Drodzy Koledzy – u mnie w stałym użytkowaniu jest szkolny podręcznik S. JODŁOWSKIEGO
i W. TASZYCKIEGO „Zasady pisowni Polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym”.
Znacznie gorsza sytuacja jest jednak wtedy, gdy autor sądzi, iż proste, przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie sprawy jest nienaukowe, a naprawdę naukowy jest taki dobór słów,

