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1. Imię i nazwisko: Robert ROSSA 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

2.1. Wykształcenie średnie 

Technikum Leśne im. Stanisława Morawskiego w Brynku 

2.2. Wykształcenie wyższe 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny 

Magister inżynier leśnictwa, specjalność naukowa: entomologia leśna, Akademia Rolnicza 

im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 1996 

Tytuł pracy: Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) w zbiorowiskach roślinnych zachodniej 

części Pienińskiego Parku Narodowego. 

Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz KAŹMIERCZAK 

 

Doktor nauk leśnych, specjalność naukowa: entomologia leśna, Akademia Rolnicza im. H. 

Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 2004 

Tytuł pracy: Morfologia, biologia, ekologia i znaczenie gospodarcze w drzewostanach 

dębowych paśnika pałączastego – Plagionotus arcuatus (L.) i paśnika niszczyciela – 

Plagionotus detritus (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) 

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy R. STARZYK 

Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy. M. GUTOWSKI 

  Prof. dr hab. Tadeusz KAŹMIERCZAK 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

1 XI 1996 – 30 VI 2004 – asystent w Katedrze Entomologii Leśnej na Wydziale Leśnym 

Akademii Rolniczej w Krakowie 

1 VII 2004 – 30 VI 2016 – adiunkt w Katedrze Entomologii Leśnej/Zakładzie Ochrony Lasu, 

Entomologii i Klimatologii Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie/Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie 

od 1 VII 2016 – asystent w Zakładzie Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

 Entomologią interesuję się od niemal 40 lat. Początkowo moje zainteresowania sku-

piały się na zagadnieniach związanych z tzw. faunistyką oraz tworzeniem kolekcji. Od niemal 

samego początku moje pierwsze obserwacje, a później wstępne badania były ukierunkowane 

na poznawanie owadów z grupy Coleoptera (chrząszcze), a w szczególności należących do 

rodziny Cerambycidae (kózkowatych). W znacznej mierze było to doskonalenie umiejętności 

identyfikacji owadów, poznanie systematyki oraz biologii i ekologii wybranych grup. Etap 

poznawania owadów na poziomie naukowym przypada na okres studiów. W tym też czasie 

opanowałem standardowe metody badawcze, jakie stosowane są w entomologii z dużym na-

ciskiem na entomologię leśną (stosowanie różnych typów pułapek, prowadzenie kontroli wy-

stępowania owadów). Po rozpoczęciu pracy zawodowej na Uniwersytecie Rolniczym im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie (do 2008 r. Akademii Rolniczej) zacząłem specjalizować się w 

zakresie: zoogeografii owadów, ochrony owadów – przede wszystkim gatunków objętych 

programem NATURA 2000, zależności między owadami i grzybami oraz w ostatnich latach 

analizą morfometryczną skrzydeł błoniastych. Aktualnie najważniejszym, z którym notabene 

wiążę dalszy rozwój naukowy, zakresem badań jest analiza morfometryczna skrzydeł błonia-

stych u różnych grup chrząszczy, ze szczególnym wskazaniem na owady z rodziny kózko-

watych. Dla potrzeb prowadzonych badań opracowałem nowatorską metodę wykonywania 

preparatów skrzydeł co umożliwiło zastosowanie tej metody w analizie chrząszczy. W tej 

formie, w skali Europy są to pierwsze tak zróżnicowane tematycznie badania. 

 Na osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej składają się 44 różnego rodzaju prace 

naukowe, 33 opracowania i ekspertyzy naukowe, a także 7 wykładów lub szkoleń (zał. 5). Po 

doktoracie opublikowałem 36 prac, wśród których znajdują się 2 opracowania książkowe oraz 

3 tzw. publikacje internetowe (elektroniczne) zamieszczone na stronach Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Spośród wspomnianych prac w języku angielskim 

ukazało się 14, z czego 11 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports: 

Arthropod Systematics & Phylogeny, Environmental Entomology, European Journal of Forest 

Research, Forest Pathology, Journal of Applied Entomology, Journal of Insect Science, 

Polish Journal of Ecology, Zookeys, Zoomorphology, Zootaxa. Sumaryczny Impact Factor 

wynosi 14,911, natomiast liczba punktów obliczona na podstawie punktacji MNiSW to 403 

(387 pkt. po uzyskaniu stopnia doktora). Indeks Hirsch’a wg Web of Science wynosi 2, a wg 

GoogleScholar 6. Liczba cytowań wg najważniejszych instytucji lub wyszukiwarek 

naukowych przedstawia się następująco: 20 – Web of Science, 91 – Google Scholar i 82 – 

ResearchGate. Z kolei wg serwisu ResearchGate dla 30 umieszczonych artykułów liczba 

odczytów wynosi 1732, a poleceń (rekomendacji) 10. 

 Uczestniczyłem w 8 konferencjach naukowych (4 po doktoracie), z których 4 miały 

charakter konferencji międzynarodowych. Recenzowałem 4 artykuły naukowe, wszystkie do 

czasopism krajowych, spoza listy JCR: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Opole Scientific Society 

Nature Journal, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 

 Realizując badania z zakresu morfometrii geometrycznej nawiązałem kontakty z 

zagranicznymi entomologami, z którymi nadal współpracuję, m.in. Jon David SWEENEY 

(Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Fredericton, Kanada), Nobuo 

OHBAYASHI (Kanagawa, Japonia), Mikhail DANILEVSKY (Moskwa, Federacja Rosyjska). 
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Efektem tej współpracy są 3 współautorskie publikacje. Od 2006 r. współpracuję z Instytutem 

Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach realizowanego na terenie Polski projektu 

NATURA 2000. Opracowałem raport dla kilu gatunków chrząszczy występujących w 

regionie biogeograficznym kontynentalnym i alpejskim. Jestem też koordynatorem krajowym 

w ramach realizowanego w tym projekcie monitoringu wybranych gatunków owadów, w tym 

sichrawy karpackiej jako gatunku „priorytetowego” w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej. 

Efektem przeprowadzonych prac badawczych było opracowanie strategii ochrony gatunków 

pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii GYLLENHAL, 1827 oraz sichrawa 

karpacka Pseudogaurotina excellens (BRANCSIK, 1874) z późniejszym opracowaniem 

metodyki ich ochrony. Zamieszczone w Podręczniku Metodycznym wytyczne dotyczące 

sposobów ochrony wymienionych gatunków są podstawą dla tworzonych planów ochrony, a 

także stanowią istotne źródło wiedzy dla różnych służb (np. leśnych) zajmujących się m.in. 

ochroną przyrody na terenie Polski. Współpracuję naukowo oprócz IOP PAN także z 

Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie, Zakładem Lasów Górskich 

Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym, 

Magurskim PN, Pienińskim PN i Tatrzańskim PN. 

 Ponadto pozyskałem środki finansowe i zorganizowałem jako opiekun Sekcji 

Entomologicznej Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie 7 zagranicznych wypraw 

naukowych (uczestniczyłem w 6 wyprawach). Były to wyjazdy do Federacji Rosyjskiej 

(Chakasja, Tuwa, południowy rejon jez. Bajkał wraz z przyległym pasmem gór Sajan 

Wschodni, Primorie – rejon Dalniegorska i Władywostoku, Sachalin), Ukrainy (Krym), 

Włoch (Abruzja) i Grecji (region Olimpu). W wyjazdach wzięło udział 12 studentów. 

Zgromadzony podczas wypraw materiał entomologiczny został wykorzystany m.in. w 

badaniach nad morfometrią skrzydeł chrząszczy. Ponadto z rzędu muchówek (Diptera), 

rodziny bzygowatych (Syrphidae) opisano nowy gatunek dla wiedzy (MIELCZAREK 2013). 

Byłem promotorem 35 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz jestem 

promotorem pomocniczym 1 przewodu doktorskiego. 

 
Zestawienie cytowań (wg. Web of Science, GoogleScholar oraz ResearchGate na dzień 21.05.2018) 

 

Kategoria Web of Science GoogleScholar ResearchGate 

Liczba prac w bazie 8 28 30 

Liczba cytowań 20 92 82 

Liczba cytowań 

(bez autocytowań) 
15 - - 

Liczba artykułów cytujących 18 - - 

Średnia liczba cytowań jednego 

artykułu 
2,5 - - 

Liczba odczytów - - 1732 

Liczba poleceń - - 10 

Indeks Hirsch'a (H) 2 6 - 
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Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego z podziałem na poszczególne formy aktywności 

przedstawiono w tabeli. (Szczegółowy wykaz publikacji naukowych w załączniku nr 5) 
 

Rodzaj publikacji/aktywności 

Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

Liczba 
Punkty* 

MNiSW 
Liczba 

Punkty* 

MNiSW 
Liczba 

Punkty* 

MNiSW 

Artykuły w czasopismach indeksowanych  

w bazie JCR 
- - 11 300 11 300 

Artykuły w czasopismach 

nieindeksowanych w bazie JCR 
8 16 14 40 22 56 

Artykuły publikowane w internecie - - 3 3 3 3 

Monografie - - 2 24 2 24 

Rozdziały w monografiach - - 6 20 6 20 

RAZEM 8 16 36 387 44 403 

RAZEM z pominięciem prac zgłaszanych  

jako osiągnięcie 
8 16 31 252 39 268 

Sumaryczny IF z roku wydania publikacji - - 14,911 14,911 

Sumaryczny IF z roku wydania publikacji z 

pominięciem prac zgłaszanych jako 

osiągnięcie 

- - 9,386 9,386 

Liczba publikacji (1 autor) 6 - 15 - 21 - 

Liczba publikacji współautorskich (2 

autorów) 
2 - 4 - 6 - 

Liczba publikacji współautorskich (3 

autorów) 
- - 6 - 6 - 

Liczba publikacji współautorskich (4 i 

więcej autorów) 
- - 11 - 11 - 

Referaty naukowe wygłoszone na 

Konferencjach 
- - 2 - 2 - 

Pozostałe komunikaty prezentowane na  

Konferencjach – postery 
4 - 1 - 5 - 

Sprawozdania z realizacji projektu, 

opracowania, ekspertyzy naukowe 
- - 33 - 33 - 

Wykłady naukowe i szkolenia - - 7 - 7 - 

Konferencje i warsztaty naukowe 4 - 4 - 8 - 

Recenzje - - 4 - 4 - 

 
* Liczba punktów obliczona wg listy czasopism punktowanych z roku opublikowania artykułu lub dla wcześniej 

opublikowanych artykułów wg najwcześniejszej dostępnej listy czasopism 
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5. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

5.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Wykorzystanie morfometrii geometrycznej tylnych skrzydeł błoniastych w badaniach 

związanych z taksonomią, zoogeografią i biologią owadów z rodziny kózkowatych 

(Cerambycidae) 

5.2. Publikacje wchodzące w zakres osiągnięcia naukowego 

a. ROSSA R., GOCZAŁ J., TOFILSKI A. 2016.  Within- and Between-Species Variation of Wing 

Venation in Genus Monochamus (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of Insect Science, 

16 (1): 5; 1-7. doi.org/10.1093/jisesa/iev153. [mój udział 70 %, IF: 0,843] 

b. GOCZAŁ J., ROSSA R., SWEENEY J., TOFILSKI A. 2017. Citizen monitoring of invasive 

species: wing morphometry as a tool for detection of alien Tetropium species. J. Appl. 

Entomol. 141, 6: 496-506. doi:10.1111/jen.12370. [mój udział 20 %, IF: 1,641] 

c. ROSSA R., GOCZAŁ J., TOFILSKI A. 2017a.  Hind wing morphology facilitates 

discrimination between two sibling species: Leiopus nebulosus and L. linnei (Coleoptera: 

Cerambycidae). Zootaxa, 4227(2): 266-278. doi:10.11646/zootaxa.4227.2.7. [mój udział 

70 %, IF: 0,972] 

d. ROSSA R., GOCZAŁ J., PAWLICZEK B., OHBAYASHI N. 2017b. Hind wing variation in 

Leptura annularis complex (Coleoptera, Cerambycidae) among European and Asiatic 

populations. ZooKeys 724: 31-42. doi.org/10.3897/zookeys.724.20667. [mój udział 70 %, 

IF: 1,031] 

e. GOCZAŁ J., ROSSA R., TOFILSKI A. 2018. Elytra reduction may affect the evolution of 

beetle hind wings. Zoomorphology, 137, 1: 131-138. doi.org/10.1007/s00435-017-0388-1. 

[mój udział 25 %, IF: 1,038] 

 

Sumaryczny IF publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 5,525 

Suma punktów MNiSW publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 135 
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5.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Wprowadzenie 

 Naturalną ludzką potrzebą jest m.in. rozpoznawanie a następnie grupowanie już 

zidentyfikowanych obiektów. Chęć klasyfikowania wszystkiego z czym człowiek ma bądź 

miał kontakt jest tak instynktowna, że często nie zdajemy sobie sprawy z istnienia tego 

zjawiska, ani o jego znaczeniu w naszym tzw. codziennym życiu. Zdolność wymyślania 

nowych nazw, a następnie grupowania ich wydaje się być procesem nieograniczonym i tak 

naturalnym, być może nawet banalnym, że dla części z nas systematyzowanie czy to 

gatunków roślin lub zwierząt, czy też ich genów, składowych języka, itd., jest zajęciem o 

niskim znaczeniu społecznym. Kwestionowane są tym samym wielkie osiągnięcia, które nie 

byłyby możliwe bez właściwie funkcjonującej nomenklatury, taksonomii czy w końcu 

systematyki. W naukach biologicznych zależność ta jest bodaj najlepiej widoczna. Z tego też 

powodu od bardzo dawna opracowywane są nowe metody klasyfikowania organizmów. Przez 

wiele lat dominowały systemy oparte na cechach widocznych, bezpośrednio związanych z 

morfologią, czyli budową, wpierw tą zewnętrzną, później w trakcie rozwoju wiedzy także i 

anatomiczną. Gdy rozpoznany został mechanizm dziedziczenia, pojawiły się inne bardziej 

skomplikowane klady, pozwalające na pokazanie z jednej strony wspólnych cech dla grupy 

gatunków, z drugiej strony kierunki zmian, zwanej też ewolucją, jakie w obrębie 

analizowanych grup zachodziły w przeszłości. Tak powstała druga „gałąź” taksonomii, czyli 

taksonomia filogenetyczna (HENNIG 1950, 1965). 

 Wspomniane pierwsze metody klasyfikacji bazowały na cechach bardzo 

subiektywnych. Określenie właściwych proporcji ciała, czy też rozmieszczenia różnych 

tworów na konkretnej powierzchni, a o barwach nie wspominając, było zadaniem jeśli nie 

trudnym, to często wykonalnym jedynie dla coraz bardziej specjalizującej się grupy 

naukowców lub pasjonatów, zajmujących się danym fragmentem biologii. Zależności te 

najlepiej widoczne są w entomologii. Ogrom gatunków, ich wprost niewyobrażalna 

zmienność i łatwość do „powstawania” następnych odmian, ras, aberracji, ekotypów, czy 

wreszcie podgatunków i nowych gatunków jest powszechnie znana. Wraz z 

upowszechnianiem się wiedzy, pojawiły się inne problemy. Oprócz dostrzeżenia pewnych 

cech, równie ważne stało się zdobycie wiedzy z zakresu takich dyscyplin jak, np. anatomia, 

zoogeografia, a także poznanie biologii i ekologii konkretnego gatunku. Znaczny wkład w 

rozwój taksonomii wniosła matematyka. Początkowo obserwowalne cechy zastępowano 

wartościami numerycznymi, by tak stworzony model móc interpretować już na poziomie 

matematyki – pozornie obiektywny. Niestety nadal pozostał otwarty, a raczej nie w pełni 

wyjaśniony sposób doboru poszczególnych cech i ich wartościowania. Odmianą tej metody 

była kladystyka ze swoimi dychotomicznie rozgałęziającymi się drzewami pokrewieństw. W 

swojej uproszczonej wersji, by wyeliminować jedną z wad tej metody, należało przydzielić 

danej cesze tylko wartości binarne – zera lub jedynki, obrazującej wystąpienie lub brak danej 

cechy. Prawdziwą rewolucją, która objęła całą biologię w tym też systematykę i taksonomię 

był rozwój genetyki. Aktualnie jest to „narzędzie”, które rozstrzyga, o ile jest to już w danej 
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grupie możliwe, wszystkie wątpliwości na temat podobieństwa czy pochodzenia badanego 

gatunku. Niestety wadą tej metody jest jej wysoka specjalizacja i co jest z tym związane 

wysokie koszty powstania a później utrzymywania takiego ośrodka naukowego. 

 Zastosowanie matematyki w rozróżnianiu poszczególnych gatunków dość szybko 

zaowocowało powstaniem nowej gałęzi badań taksonomicznych, wykorzystujących w 

większym stopniu metody statystyczne. Tak powstała geometryczna analiza kształtu, którą 

zaczęto stosować w wielu badaniach, także tych niebiologicznych. Morfometria szybko stała 

się dyscypliną porównywaną do metod bazujących na pomiarach ilościowych kształtu, 

umożliwiającą prowadzenie analiz przyczyn i struktury kształtu. Niemal natychmiast 

zaimplementowano ją do potrzeb badań hydrobiologicznych, geograficznych, a także w 

leśnictwie oraz wielu działach biologii. W metodzie tej zastosowano matematykę i statystykę 

do celów porównawczych. Powstała w ten sposób dyscyplina łącząca w sobie morfologię 

obiektu i statystykę, czyli morfometria geometryczna. Zarzucone zostały proste, 

nieskomplikowane pomiary na rzecz obszernej i kompleksowej charakterystyki struktury 

analizowanego obiektu (BOOKSTEIN 1991). W pierwszym etapie kształtowania się 

nowoczesnej morfometrii skupiono się na sposobie definiowania punktów za pomocą funkcji 

matematycznych. Tworzono w ten sposób zarys płaskiego obiektu, a następnie porównywano 

powstałe krzywe na podstawie otrzymanych współczynników funkcji kształtu. W następnym 

etapie rozwinięto analizę kształtu badanego obiektu i opis jego struktury przestrzennej 

(ROHLF, MARCUS 1993, ADAMS i in. 2004). W tym momencie analizą można już było objąć 

niemal każdy obiekt, który stanowił co najwyżej materiał badawczy, a to czy było to zwierzę, 

roślina czy konkretna grupa np. owadów stało się już kwestią drugorzędną. Nowoczesne 

badania naukowe bazujące na analizie morfometrycznej najczęściej skupiają się na 

wykorzystaniu metody punktów pomiarowych (ang. landmark method). W ten sposób 

możliwa stała się oprócz analizy wielkości także analiza kształtu badanego obiektu, np. części 

ciała. Od tej pory punkty pomiarowe przestały być oddalonymi od siebie liniami prostymi, a 

punktami posiadającymi znane współrzędne kartezjańskie (x, y lub x, y, z). Ich liczba 

wyznacza dokładność odwzorowania uzyskanego modelu względem rzeczywistego obiektu. 

Po określeniu punktu centralnego obliczana jest tzw. zcentryzowana wielkość (rozmiar), czyli 

podniesienie do kwadratu wszystkich odległości od wspomnianego punktu, następnie 

zsumowanie ich i obliczenie pierwiastka kwadratowego z tej sumy (BLEDZKI 2006). W 

dalszej kolejności uzyskane dane poddaje się licznym testom i analizom statystycznym, np. 

MANOVA, analiza zmiennych kanonicznych (CVA). Możliwe jest więc ilościowe określenie 

kształtu biologicznego, zmienności tegoż kształtu oraz współzmienności kształtu z innymi 

zmiennymi lub czynnikami biotycznymi a nawet abiotycznymi (WEBSTER, SHEETS 2010, 

TATSUTA i in. 2018). 

 Jakkolwiek morfometria wykorzystywana jest w badaniach biologicznych, w tym 

także entomologicznych, od wielu lat, to jej znaczenie wyraźnie wzrosło dopiero w ostatnich 

kilkunastu latach. Na początku XXI w. opracowań, w których stosowano tą metodę analizy 

było zaledwie kilka. W 2015 r. to już niemal 80 publikacji. W przedziale od 2000 do 2015 r. 

w liczących się czasopismach opublikowano łącznie niemal 500 prac. Morfometrią 

geometryczną objęto kilka najważniejszych rzędów owadów, przy czym aż ¼ z nich 

wykonano na muchówkach (Diptera). Około 20 % badań prowadzono na chrząszczach 

(Coleoptera) i nieco mniej na błonkówkach (Hymenoptera). Ciekawie przedstawia się też 
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udział poszczególnych części ciała owada, które wykorzystano w tej metodzie. W 

entomologii w badaniach morfometrycznych wykorzystywane są przede wszystkim takie 

części ciała jak: głowa, tułów, kształt ciała, pokrywy, żuwaczki, skrzydła i fragmenty 

narządów płciowych. O ile w przypadku muchówek i błonkówek w badaniach najczęściej 

wykorzystywano skrzydła to u chrząszczy wśród wszystkich porównywanych fragmentów 

ciała stanowiły one mniejszość. W podanym okresie opublikowano zaledwie 14 prac, gdzie w 

analizie morfometrycznej wykorzystano drugą parę skrzydeł (TATSUTA i in. 2018). Pod 

względem wyboru grup systematycznych to u chrząszczy morfometrię zastosowano tylko u 

kilku grup, przy czym najpopularniejszą są tzw. chrząszcze blaszkorożne, a zwłaszcza 

żukowate. W tego typu badaniach u żuków wykorzystywano dotychczas takie części ciała jak: 

żuwaczki, rogi znajdujące się na głowie lub przedpleczu, aparat strydulacyjny, metendosternit 

i inne fragmenty tułowia (PRETORIUS, SCHOLTZ 2001; CARISIO i in. 2004; PIZZO i in. 2006, 

2015, BAI i in. 2015), a także skrzydła błoniaste (BAI i in. 2011, 2012). W ostatnich latach w 

szerokim zakresie analizę morfometryczną z wykorzystaniem jako materiału porównawczego 

skrzydła błoniaste, przeprowadzono na owadach z rodziny kózkowatych (Cermabycidae) 

(ROSSA i in. 2016, 2017, 2017a, GOCZAŁ i in. 2016, 2017, 2018). 

 

Celem naukowym podjętych badań było: 

1. Określenie w jakim zakresie możliwe jest wykorzystanie morfometrii geometrycznej w 

badaniach owadów należących do rzędu chrząszcze (Coleoptera). Zdecydowana 

większość prac, w których wykorzystano dotychczas analizę morfometryczną dotyczy 

owadów z grupy muchówek (Diptera) i błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Wśród 

współczesnych owadów chrząszcze wyróżniają się odmienną budową skrzydeł 

błoniastych. Różnice w stopniu użyłkowania, sposobie składania oraz obecność u niemal 

wszystkich uskrzydlonych gatunków chrząszczy tzw. zawiasu sprawia, że przygotowanie 

do badań skrzydeł błoniastych jest znacznie trudniejsze niż u innych grup owadów. 

2. Opracowanie nowej metody identyfikacji gatunków chrząszczy, z możliwością 

wykorzystania jej w rozpoznawaniu istotnych z punktu widzenia gospodarki leśnej 

szkodliwych gatunków owadów. Przyjęto, że nowa metoda powinna być dostępna dla jak 

największej grupy ludzi, którzy podczas wykonywania swojej pracy zawodowej lub mając 

kontakt z owadami są niejako zmuszeni do określenia ich przynależności systematycznej. 

Założono też, że metoda powinna być na tyle prosta, by mogły z niej korzystać osoby bez 

względu na wiek, wykształcenie, czy też posiadaną wiedzę z zakresu entomologii. 

3. Stwierdzenie czy możliwe jest wykorzystanie morfometrii geometrycznej w identyfikacji 

grup gatunków, których rozpoznawanie tradycyjnymi metodami jest trudne i wymaga 

znacznej wiedzy i doświadczenia z zakresu entomologii. Postanowiono sprawdzić tzw. 

poziom czułości (dokładności) analizy u wybranych gatunków owadów z rodziny 

Cerambycidae. W tym celu wytypowano pary lub grupy gatunków, które określane są jako 

gatunki sympatryczne (bliźniacze, ang. sibling species), lub tworzą tzw. kompleksy 

gatunkowe (ang. species complex), a także wykazują znaczną zmienność w ubarwieniu 

ciała (liczne formy barwne, aberracje). 
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4. Określenie zakresu zmienności użyłkowania i kształtu skrzydeł u owadów o bardzo 

rozległym areale występowania. Przeprowadzenie analizy na gatunkach o zasięgu 

Palearktycznym, miało udzielić odpowiedzi w jakim stopniu różnią się pod względem 

budowy skrzydeł lokalne populacje i tym samym czy można metodę wykorzystać do ich 

rozpoznawania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, możliwe byłoby zastosowanie tej 

metody do monitorowania tzw. gatunków inwazyjnych. Ponadto ewentualne różnice w 

obrębie danego gatunku mogłyby też wskazywać na poziom różnicowania się lokalnych 

populacji, na skutek zmian klimatu, pojawiających się barier geograficznych, zmian w 

szacie roślinnej terenu, a w konsekwencji wydzielanie się nowych ras, podgatunków, aż po 

tworzenie się tzw. gatunków pierścieniowych. 

5. Określenie związku między skróconymi pokrywami a budową skrzydła błoniastego pod 

kątem zmian ewolucyjnych lub przystosowywania się owadów do warunków 

środowiskowych, czy też jako formy ochrony (mimikra). Redukcja pierwszej pary skrzydeł 

(pokryw) u chrząszczy jest zjawiskiem występującym bardzo rzadko. Brachypteryzm  

może mieć różne podłoże, od genetycznego po uwarunkowania środowiskowe. Dotychczas 

nie porównywano w jakim stopniu na skutek skrócenia pokryw zmienia się kształt i 

użyłkowanie drugiej pary skrzydeł u chrząszczy. 

 

Ponieważ wszystkie grupy chrząszczy, które posiadają normalnie ukształtowane skrzydła 

błoniaste, nie wykazują istotnych różnic w ich budowie, postanowiłem wykorzystać w 

badaniach dobrze mi znaną grupę Coleoptera, czyli gatunki z rodziny kózkowatych 

(Cerambycidae). Przyjąłem, że uzyskanie twierdzącej – pozytywnej odpowiedzi choćby na 

jedno z postawionych pytań badawczych (problemów), będzie dostatecznym wskazaniem by 

kontynuować dalsze badania nad morfometrią geometryczną skrzydeł błoniastych u 

chrząszczy. W dalszym przedziale czasowym, pozytywny wynik dotychczasowych badań 

może skutkować wdrożeniem tej metody np. w leśnictwie jako alternatywnej metody 

identyfikacji wybranych grup chrząszczy. 

 

Metodyka badań 

Prace laboratoryjne 

Pierwszy etap polegał na opracowaniu metody przygotowania skrzydeł błoniastych do analizy 

statystycznej. Niestety metodyka stosowana w badaniach morfometrycznych nad 

muchówkami czy też błonkówkami (TOFILSKI 2008, RAŠIĆ i in. 2015, MIELCZAREK, TOFILSKI 

2017), w przypadku chrząszczy okazała się nie przydatna. Trudności w jej zastosowaniu 

wynikały z odmiennej budowy skrzydeł błoniastych u chrząszczy. W przeciwieństwie do 

wielu innych grup owadów u Coleoptera skrzydła dzięki wykształceniu jednego lub dwóch 

zawiasów, są podczas chowania pod pokrywami dodatkowo składane (KUKALOVÁ-PECK, 

LAWRENCE 1993, FEDORENKO 2015). Ponadto kosztem redukcji części żyłek, wyraźnemu 

wzmocnieniu uległy dwie główne żyłki – radialna i medialna. Dodatkowo błona skrzydła 

rozciągnięta między kolejnymi żyłkami bardzo często, nawet po maksymalnym ich napięciu 
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nie tworzy płaskiej powierzchni, lecz przypomina czaszę spadochronu. Modyfikacja polegała 

na tym, że w przypadku chrząszczy, skrzydła błoniaste najpierw umieszczałem pomiędzy tzw. 

szkiełka podstawkowe, a dopiero po ich wyschnięciu wykonywany był typowy preparat 

mikroskopowy. Na wysuszone i rozprostowane skrzydło nakładałem szkiełko nakrywkowe, 

łącząc preparat transparentnym klejem silikonowym. Po przygotowaniu preparatu w dalszym 

etapie prac, każde skrzydło było digitalizowane (skaner Epson V330 Photo) w stałej 

rozdzielczości 4800 dpi. Następnie przy użyciu programu graficznego (Inkscape 0.92 Draw 

Freely) skrzydła były „poziomowane” a ponadto skrzydła prawe działaniem „odbij poziomo” 

„układane” jak skrzydła lewe. Dla każdego gatunku opracowano schemat rozmieszczenia 

punktów pomiarowych tak, aby opisać jak największy zakres zmienności morfologii skrzydła. 

Analiza statystyczna 

Punkty pomiarowe (ang. landmarks) zostały umieszczane w tych samych, 

charakterystycznych miejscach na skrzydłach (w miejscu przecięcia się żyłek lub ich 

zakończeniach, na wierzchołku skrzydeł, itp.) przy wykorzystaniu programu DrawWing 

(TOFILSKI 2004). Dzięki temu każdy punkt posiadał swoje unikalne wartości współrzędnych 

„x, y”. Liczba punktów pomiarowych w zrealizowanych badaniach była różna i w zależności 

od analizowanej grupy wahała się od 15 do 23. Następnie współrzędne wszystkich punktów 

podlegały superpozycji w programie MorphoJ wersja 1.06a (KLINGENBERG 2011), z 

wykorzystaniem tzw. nałożenia Procrusta (ang. Procrustes fit). Metoda ta obejmuje 

skalowanie, translacje i rotacje, a po jej wykonaniu wyrównane współrzędne homologicznych 

punktów pomiarowych mogą być porównywane (ROHLF, SLICE 1990). Kształt skrzydeł 

opisany był przez składowe główne, co zapewniło brak autokorelacji pomiędzy zmiennymi 

opisującymi kształt. Wielkość skrzydeł wyrażona była przez wielkość centroidy (ang. 

Centroid Size), czyli pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów odległości wszystkich 

punktów pomiarowych do środka ciężkości układu punktów (w tym przypadku punktu 

centralnego skrzydła) (BLEDZKI 2006). Do badania istotności różnic pomiędzy badanymi 

gatunkami i płciami w zakresie badanych parametrów morfologicznych, wykorzystano 

wielowymiarową analizę wariancji MANOVA (p ≤ 0,05) lub wieloczynnikową analizę 

wariancji ANOVA (p ≤ 0,05) w programie Statistica 10 (STATSOFT 2011). W przypadku, 

kiedy wielkość skrzydeł w sposób istotny wpływała na ich kształt – wykorzystano analizę 

kowariancji ANCOVA/MANCOVA – z uwzględnieniem wielkości skrzydeł, jako predyktora 

ilościowego. Jako miarę dywergencji morfologicznej pomiędzy badanymi grupami 

wykorzystano odległość Mahalanobisa lub odległości Procrusta. Wymienione odległości 

posłużyły również do stworzenia drzewa podobieństwa pomiędzy badanymi grupami z 

wykorzystaniem metody średnich połączeń w pakiecie Phangorn (SCHLIEP 2011) w 

oprogramowaniu R (R Core Team 2015). Dla zobrazowania różnic między badanymi grupami 

posłużono się analizą kanoniczną wykonaną w programie Statistica 10 (STATSOFT 2011). Do 

stworzenia algorytmów identyfikacyjnych wykorzystano analizę dyskryminacyjną. Modele 

identyfikacji podlegały walidacji z wykorzystaniem sprawdzianu krzyżowego (ang. cross-

validation) z wykorzystaniem metody „Leave-one-out”. W badaniach dotyczących kształtu 

skrzydeł wykorzystano oprogramowanie IdentiFly (PRZYBYŁOWICZ i in. 2015) i tpsRelw v. 

1.54 (ROHLF 2010). Analiza polegała na naniesieniu 50 punktów pomiarowych na obrys 
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skrzydła. Punktami stałymi były pierwszy i ostatni punkt pomiarowy. Lokalizowano je u 

podstawy żyłki ramieniowej oraz w miejscu zakończenia tzw. płata analnego skrzydła. 

Pozostałe punkty były rozmieszczone automatycznie w równych odstępach wzdłuż konturu 

skrzydła, tzw. semi-landmark method (BOOKSTEIN 1997; MITTEROECKER, GUNZ 2009; PEREZ 

i in. 2006; TOCCO i in. 2011). 

 

Podsumowanie wyników badań 

 Przeprowadzone badania z zakresu morfometrii geometrycznej z wykorzystaniem 

skrzydeł błoniastych dowodzą, że początkowo dość wąski (jedynie do identyfikacji 

gatunków) zakładany zakres możliwości stosowania tej metody w obrębie owadów 

należących do rzędu Coleoptera jest znacznie szerszy. Jak zaznaczyłem we wstępie, badania 

przeprowadziłem na grupie chrząszczy należących do rodziny kózkowatych. Poczynione 

obserwacje i uzyskane wyniki chociaż bezpośrednio dotyczą tej grupy owadów to mogą 

stanowić podstawę do wnioskowania dla innych grup (rodzin) chrząszczy, w tym także całego 

rzędu. Jest to spowodowane znaczną jednorodnością (dużym podobieństwem) budowy 

skrzydeł u wszystkich owadów z rzędu Coleoptera. Największym ograniczeniem w 

możliwości zastosowania tej metody jest sama obecność skrzydeł błoniastych. U gatunków o 

zaburzonym rozwoju drugiej pary skrzydeł można wykorzystać co najwyżej ich zarys 

(GOCZAŁ i in. 2017). W pełnej analizie morfometrycznej istotnymi elementami są więc: 

użyłkowanie, kształt i wielkość skrzydeł. 

 Określając zakres stosowania analizy morfometrycznej w prowadzonych badaniach 

nie sposób zaznaczyć, że innymi czynnikami decydującymi o skuteczności tej metody są 

również predyspozycje i zdolności psychofizyczne tzw. operatora, czyli osoby wykonującej 

preparaty skrzydeł oraz dokonującej ich wstępnej analizy (naniesienie punktów 

pomiarowych). Z wstępnych badań, które stanowiły uzupełnienie realizowanego tematu 

(przeprowadzone na niewielkiej grupie osób), wynika że wiek, płeć i zakres wiedzy z zakresu 

entomologii nie powinny stanowić ograniczenia w wykorzystaniu tej metody badawczej 

(Goczał i in. 2017). Podkreślić należy, że w badaniach nad użyłkowaniem skrzydeł 

chrząszczy niezwykle ważne jest by preparat wykonany był bardzo starannie. Skrzydło musi 

być przedstawione w dwuwymiarowej formie (długość i szerokość), tak by wszystkie jego 

cechy zostały właściwie wyeksponowane. Niedostateczne rozciągnięcie skrzydła, zawinięcia 

błony skrzydłowej czy też jej przerwanie, są powodem dyskwalifikacji takiego preparatu z 

badań. Dlatego tak ważne było opracowanie nowej metodyki, dotyczącej wypreparowywania 

skrzydeł błoniastych u chrząszczy. Prawdopodobnie, właśnie trudności we właściwym 

przygotowaniu skrzydeł błoniastych do analizy są przyczyną, że ta część ciała owada jest 

sporadycznie wykorzystywana w badaniach morfometrycznych u chrząszczy. 

 Określając zakres wykorzystania morfometrii geometrycznej tylnej pary skrzydeł to 

aktualnie najczęściej stosowana jest ona w badaniach taksonomicznych. Szczególnie 

interesująco prezentuje się w np. badaniach rewizyjnych, wielogatunkowych rodzajów, 

wykazujących znaczne podobieństwo morfologiczne. Stosowanie tradycyjnych metod 

identyfikacji przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w danej 

grupie napotyka wiele trudności. Bywa też i tak, że poprawne rozpoznanie poszczególnych 
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gatunków jest niemożliwe. Morfometria oparta o analizę skrzydeł w znacznym stopniu 

eliminuje ten problem. Porównując wyniki uzyskane przez operatorów reprezentujących 

różne grupy (wiek, płeć, wykształcenie, znajomość entomologii), można już teraz stwierdzić, 

że stanowi ona doskonałe wsparcie dla właśnie tej grupy osób, o mniejszym doświadczeniu 

czy wręcz niezajmujących się zawodowo entomologią. 

 Badania w tym zakresie przeprowadzono na gatunkach z rodzajów: capoń Leiopus 

SERVILLE, 1835 (ROSSA i in. 2017a), zmorsznik Leptura L., 1758 (ROSSA i in. 2017b), żer-

dzianka Monochamus DEJEAN, 1821 (ROSSA i in. 2016) i ściga Tetropium KIRBY, 1837 

(GOCZAŁ i in. 2017). We wszystkich przypadkach skuteczność identyfikacji gatunków w 

obrębie poszczególnych rodzajów kształtowała się na poziomie od 85 do 100 %. Poprawność 

rozpoznania gatunków dla rodzajów ściga (4 gatunki) i żerdzianka (5 gatunków) wahała się w 

zakresie 89-100 % (ROSSA i in. 2016, GOCZAŁ i in. 2017). Nieco niższą skuteczność uzyskano 

dla grupy gatunków z rodzaju zmorsznik – nieco ponad 85 %, jednak w tym przypadku prace 

były ukierunkowane na porównanie populacji występujących na obszarze Europy i Azji 

(ROSSA i in. 2017b). Z kolei porównując dwa gatunki z rodzaju capoń poprawne rozpoznanie 

wyniosło aż 96,88 %. W tym przypadku należy zaznaczyć, że porównywane taksony tworzą 

tzw. parę gatunków bliźniaczych (sympatrycznych, ang. sibling species). Rozpoznanie gatun-

ków na podstawie cech morfologicznych odnoszących się do budowy głowy, pygidium i apa-

ratu kopulacyjnego jest bardzo trudne nawet dla osób zajmujących się tą grupą owadów. 

Uzyskane wyniki wskazują zatem, że analiza morfometryczna może być wykorzystywana z 

dużym powodzeniem jako nowa, alternatywna metoda identyfikacji gatunków owadów. W 

badaniach nad ścigami, żerdziankami i zmorsznikami obserwowałem różnice w użyłkowaniu 

i kształcie skrzydeł również na poziomie podgatunków, czy też lokalnych populacji. W tym 

miejscu zaznaczyć należy, że w badaniach wykorzystano grupy gatunków o bardzo rozległym 

areale występowania. Porównywane populacje były od siebie bardzo oddalone (ponad 1000 

km) lub oddzielone licznymi barierami geograficznymi (góry, tereny bagienne, morza i oce-

any – materiały pochodzące z Syberii, a nawet porównano populacje: rodzimą – europejską z 

populacją inwazyjną – zawleczoną na wschodnie wybrzeże Kanady – Nowa Szkocja). 

 Przeprowadzona analiza kształtu pokryw (pokrój ciała) i budowy skrzydeł błoniastych 

wykazała, że morfometrię można stosować także w badaniach z zakresu ekologii owadów. Z 

pewnością możliwe jest też zastosowanie tej metody w badaniach z zakresu ewolucji 

gatunków, a zwłaszcza jak rozwijały się skrzydła chrząszczy w trakcie ich filogenezy 

(GOCZAŁ i in. 2018). W tym przypadku analiza może dotyczyć pełnego spektrum zmian 

modelowanych przez czynniki klimatyczne, środowiskowe, geograficzne, ale także przez tzw. 

prawa fizyczne (gatunki o dużych rozmiarach ciała powinny mieć odpowiednio większe 

skrzydła niż gatunki mniejsze, dodatkowo powinny wykazywać istotne różnice w sposobie 

ich użyłkowania). Stopniowe przystosowywanie się owadów do warunków środowiskowych, 

niewątpliwie ma wpływ na dalsze „udoskonalanie” skrzydeł lub wprost przeciwnie ich 

stopniową redukcję. 

 Jak zaznaczyłem, najszerszym zakresem stosowania morfometrii jest taksonomia 

owadów. Szczególnie interesująco przedstawia się możliwość przyszłego wykorzystanie tej 

metody w takich działach gospodarki jak, np. leśnictwo, ogrodnictwo, czy też rolnictwo, ale 

również tych gdzie entomologia jest pewnego rodzaju narzędziem, jak np. medycyna sądowa. 

Zrealizowane badania stanowią pierwszy etap (długiego procesu) do zastosowania tej metody 
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na szerszą skalę w leśnictwie. Największą zaletą tej metody jest to, że nie wymaga ona niemal 

żadnej wiedzy z zakresu entomologii. „Operator” powinien jedynie wiedzieć, gdzie znajdują 

się skrzydła błoniaste u chrząszczy oraz, że owad, który wykorzysta w badaniach należy do 

tej właśnie grupy. Ponadto bardzo obiecująco wygląda kwestia wykorzystania morfometrii w 

tzw. badaniach społecznych (ang. citizen monitoring). W tym przypadku zakres jej użycia jest 

jeszcze większy i na razie trudny do pełnego określenia, ale już obecnie można przyjąć, że 

istnieją podstawy do wykorzystania metody w analizie gatunków inwazyjnych, w badaniach 

nad migracjami owadów (GOCZAŁ i in. 2017). 

 Wybór rodzajów i gatunków wykorzystanych w cyklu badań nie był przypadkowy. 

Gatunki kózek z rodzajów ściga, żerdzianka to owady o dużym, negatywnym znaczeniu z 

punktu widzenia gospodarki leśnej. Taksony, takie jak: ściga lśniąca, ściga matowa, 

żerdzianka szewc, żerdzianka krawiec i żerdzianka sosnówka często określane są jako jedne z 

najgroźniejszych szkodników drewna iglastego. Istotną rolę w leśnictwie pełnią zarówno na 

terenie Europy (Centralnej, Północnej i Wschodniej), ale też na rozległych obszarach 

północnej Azji (Syberia). Ściga matowa dodatkowo w Kanadzie posiada status gatunku 

inwazyjnego (gatunek kwarantannowy). Wykonane pomiary skrzydeł pozwalają 

identyfikować gatunki owadów z rodzaju Tetropium na zadowalająco wysokim poziomie. 

Metoda została zaimplementowana do darmowego programu IdentyFly i już obecnie może 

być powszechnie używana (http://drawwing.org/identifly). Ponadto nie wymaga ona 

specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i jak już wspomniano wiedzy z zakresu 

entomologii. Ponieważ w analizie wykorzystano gatunek Tetropium cinnamopterum, który 

jest szeroko rozprzestrzeniony na terenie Kanady wyniki naszych badań pozwalają na 

prowadzenie z wykorzystaniem morfometrii geometrycznej skrzydeł prac monitoringowych 

dla gatunku Tetropium fuscum (GOCZAŁ i in. 2017). Znaczne podobieństwo obydwu 

gatunków, było jedną z przyczyn, że przez wiele lat ściga matowa pozostawała 

„niezauważona” na terenie Nowej Szkocji. Przypuszcza się, że przez kilka, kilkanaście lat 

populacja gatunku osiągnęła takie rozmiary, że zaczęła wypierać rodzime gatunki ścig. 

 W badaniach dotyczących 5 gatunków z rodzaju Monochamus opisana została 

zmienność morfologiczna skrzydeł błoniastych. Szczegółowo porównano dwa gatunki 

owadów o nieustabilizowanym jeszcze statusie systematycznym: żerdzianka krawiec 

Monochamus sartor (FABR., 1787) i żerdzianka Urussowa Monochamus urussovii (FISCHER-

WALDHEIM, 1805). Okazy M. sartor z Karpat w istotnym stopniu różniły się od populacji M. 

urussovii z Syberii. Z kolei osobniki z północno-wschodniej Polski, klasyfikowane przed laty 

jako żerdzianka Urussowa (aktualnie część europejskich entomologów zalicza tę populację do 

podgatunku M. sartor), posiadają cechy pośrednie między tymi dwoma populacjami (Karpaty 

– Syberia Centralna i Wschodnia). Pomimo znacznych odległości dzielących analizowane 

populacje, to osobniki z Puszczy Białowieskiej były bardziej podobne do populacji 

syberyjskiej niż karpackiej. Uzyskane wyniki zinterpretowaliśmy, jako możliwość 

hybrydyzacji pomiędzy M. urussovii i M. sartor, która mogła mieć miejsce po wtórnym 

kontakcie dwóch gatunków w epoce holocenu. Jest to pierwsze tego typu stwierdzenie, 

uzyskane na podstawie analizy morfometrycznej skrzydeł błoniastych, a nie na podstawie 

badań genetycznych. Dalsze badania nad takimi grupami owadów mogą pomóc lepiej 

zrozumieć proces migracji roślin i gatunków owadów w następujących cyklicznie okresach 

glacjalnych i interglacjalnych. Wątek ten został wykorzystany w badaniach nad 
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zróżnicowaniem bakterii wewnątrzkomórkowej Wolbachia. Stwierdzono, że te blisko 

spokrewnione taksony zakażone są różnymi szczepami tej bakterii. Może być to jeden z 

czynników ich genetycznej izolacji, niezależnie od istniejącej izolacji geograficznej (PLEWA i 

in. 2018).   

 Interesującym aspektem, któremu również poświęciłem część swoich badań było 

poznanie zmienności morfologicznej skrzydeł u gatunków o szerokim areale występowania. 

Gatunki takie klasyfikowane są w zoogeografii jako gatunki Palearktyczne. W tego typu 

badaniach wykorzystałem oprócz omówionej już pary żerdzianek również blisko 

spokrewnione gatunki z rodzaju zmorsznik. Ponieważ status systematyczny gatunków 

Leptura annularis FABR., 1801 i L. mimica BATES, 1884 jest przez taksonomów różnie 

interpretowany, dlatego w opracowaniu zbiór liczący 269 okazów chrząszczy potraktowałem 

jako Leptura annularis complex. Stopień zróżnicowania populacji europejskich i azjatyckich 

był niewielki a wykazane różnice były w znacznym stopniu proporcjonalne do odległości 

geograficznej dzielącej poszczególne populacje. Najważniejszym osiągnięciem 

przeprowadzonych badań, było jednak to, że analiza „wykryła” grupę osobników, tworzących 

morfotyp charakterystyczny dla południowego Sachalinu oraz Wysp Japońskich. Forma ta, w 

literaturze europejskiej traktowana jest jako jedna z wielu form barwnych (aberracji) gatunku 

Leptura annularis, w ostatnich latach uznawana co najwyżej jako podgatunek (DANILEVSKY 

2014). Porównanie użyłkowania i kształtu skrzydeł błoniastych potwierdziło opinię 

japońskich entomologów (MAKIHARA, SAITO 1985, MAKIHARA i in. 1991) o odrębności 

gatunkowej endemitu L. mimica. Analiza dyskryminacja z zastosowanym sprawdzianem 

krzyżowym umożliwiła identyfikowanie obydwu gatunków na poziomie 87,2 %. Uzyskane 

wyniki wskazują też na potencjał analizy morfometrycznej skrzydeł jako ważnego 

„narzędzia” w badaniach zmienności morfologicznej chrząszczy (ROSSA i in. 2017b).  

 W przypadku gatunków Leiopus nebulosus (L., 1758) i L. linnei WALLIN, NYLANDER 

& KVAMME, 2009 skupiłem się głównie na opracowaniu alternatywnego sposobu 

rozpoznawania tych niezwykle podobnych gatunków. Poprawność identyfikacji L. nebulosus 

wyniosła 95,56%, a L. linnei - 97,39%. Uzyskany model analizy morfometrycznej stanowi 

doskonałe wsparcie dla mniej doświadczonych entomologów. Ponadto przeprowadzono 

analizę zoogeograficzną dla obydwu sympatrycznych gatunków. Po wyodrębnieniu w 2009 r. 

z gatunku L. nebulosus nowego taksonu – L. linnei, dane na temat występowania stały się 

nieaktualne. Wyniki tej części badań potwierdziły przypuszczenia, że są to gatunki bliźniacze, 

o niemal identycznym zasięgu (zachodnio-palearktyczne), przy czym nowy takson wydaje się 

być obecnie częściej obserwowanym gatunkiem (ROSSA i in. 2017a). 

 Podczas prowadzenia badań nad użyłkowaniem skrzydeł błoniastych u owadów z 

rodziny Cerambycidae, u kilku rodzajów kózek zauważyłem znaczne różnice w budowie 

skrzydeł i pokryw. Bardzo interesująco przedstawiała się ta kwestia u gatunków o skróconych 

pokrywach i normalnie ukształtowanych skrzydłach błoniastych, m.in.: Molorchus FABR., 

1793, Necydalis L., 1758, Stenopterus ILLIGER, 1804. Zjawisko brachypterii jest oczywiście w 

entomologii znane, ale niestety bardzo słabo poznane. Interesującym faktem, jest to że 

sukcesem ewolucyjnym chrząszczy była konwersja pierwszej pary skrzydeł na pokrywy, czyli 

wykształcenie ochrony dla delikatnych skrzydeł błoniastych i miękkich części ciała (przede 

wszystkim odwłoka). Redukcja pokryw u niewielkiej grupy gatunków, wyjątek w tej regule 

stanowi rodzina kusakowatych Staphylinidae, jest pewnego rodzaju zaprzeczeniem tej 
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strategii. Być może dla części gatunków kózkowatych korzystniejsza okazała się mimikra niż 

inwestowanie w ciężkie pokrywy. Głównym celem podjętych badań było zbadanie czy 

redukcja pokryw u różnych grup chrząszczy ma wpływ na budowę skrzydeł błoniastych. 

Wśród gatunków należących m.in. do rodziny Cerambycidae wykazaliśmy istotny wpływ 

kształtu i wielkości pokryw na budowę skrzydeł błoniastych. Były to pierwsze tego typu 

badania, dotyczące tematyki brachypterii u chrząszczy. Ponadto udowodniliśmy też, że 

zmiany zachodzące w tylnej parze skrzydeł przebiegają u niespokrewnionych grup według 

podobnego wzorca (homoplazja). Nasze wyniki wskazują, że redukcja pokryw może mieć 

wpływ na ewolucję tylnych skrzydeł błoniastych u chrząszczy (GOCZAŁ i in. 2018). 

 

Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia przedstawione w osiągnięciu naukowym, stanowiące  

istotny wkład w rozwój nauki: 

 

1. Wykorzystanie morfometrii geometrycznej skrzydeł błoniastych jako nowej metody 

identyfikacji owadów z rodziny Cerambycidae charakteryzującej się wysoką skutecznością 

w rozpoznawaniu poszczególnych grup owadów (skuteczność identyfikacji powyżej 

85 %). 

2. Opracowanie metody wykonywania preparatów skrzydeł u chrząszczy. 

3. Zweryfikowanie przydatności analizy morfometrycznej do identyfikacji gatunków w 

rodzajach o dużym podobieństwie morfologicznym, a także parach lub grupach gatunków 

określanych jako gatunki sympatryczne (bliźniacze), rozróżniania podgatunków, lokalnych 

populacji, itp. 

4. Wykorzystanie analizy morfometrycznej skrzydeł błoniastych w badaniach z zakresu 

taksonomii, systematyki owadów. 

5. Określono zakres stosowania morfometrii geometrycznej skrzydeł u chrząszczy. Możliwe 

jest jej wykorzystanie zarówno w badaniach specjalistycznych, prowadzonych przez 

specjalistów – entomologów, ale również przez osoby nie posiadające żadnej wiedzy na 

temat owadów. 

6. Możliwość zastosowania tej metody w wymiarze gospodarczym, np. leśnictwie, 

ogrodnictwie i rolnictwie, ale także przez osoby zatrudnione w różnych instytucjach 

zajmujących się ochroną roślin (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa). 

7. Wykorzystanie morfometrii geometrycznej skrzydeł do monitorowania gatunków ważnych 

gospodarczo, np. gatunków inwazyjnych, kwarantannowych, czy też prowadzenia badań w 

zakresie migracji owadów. 

8. Stwierdzenie, że zmiany zachodzące w tylnej parze skrzydeł przebiegają u 

niespokrewnionych grup zgodnie z założeniami zjawiska homoplazji. Ponadto bardzo 

prawdopodobnym jest to, że redukcja pokryw wywiera wpływ na ewolucję tylnych 

skrzydeł błoniastych u chrząszczy. 
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Praca naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

 Zdecydowana większość badań i prac jakie prowadziłem przed doktoratem, skupiała 

się na różnych zagadnieniach związanych z zoogeografią owadów, w węższym wymiarze  z 

tzw. podstawowymi badaniami faunistycznymi (SZWAŁKO, ROSSA 1997). Wykonałem w 

oparciu o zbiory muzealne oraz prywatne kolekcje, a także dane znajdujące się w literaturze 

szczegółową analizę występowania owadów z rodziny kistnikowatych Byturidae na terenie 

Europy (ROSSA 2000a). Ponadto przedstawiłem kilka nowych stanowisk saproksylicznego 

gatunku chrząszcza Dendrophagus crenatus (PAYK., 1799) na obszarze polskich Karpat. 

Gatunek ten, co należy podkreślić, zaliczany jest do grona tzw. reliktów lasów pierwotnych. 

Na terenie Polski spotykany jest sporadycznie, przede wszystkim w lasach nie użytkowanych 

gospodarczo. Główny jednak nacisk badań ukierunkowany był na poszerzenie wiedzy na 

temat bioróżnorodności chrząszczy występujących na ternie Pienińskiego Parku Narodowego 

(PPN). W kilku artykułach przedstawiłem dane na temat różnych gatunków chrząszczy 

stwierdzonych po raz pierwszy na tym obszarze, a w przypadku gatunku Micrambe 

lindbergorum (BRUCE, 1934), pierwszy raz w Polsce (aktualnie stosowana nazwa dla tego 

taksonu to – Micrambe pilosula (ER., 1846) (ROSSA 1997, 1999, 2000b). W trakcie 

zrealizowanych badań wykazałem 97 gatunków chrząszczy, reprezentujących 25 rodzin. 

Wśród stwierdzonych gatunków 22 były odnotowane na tym terenie po raz pierwszy. Z kolei 

dla owadów z rodziny kózkowatych wykonałem pełną analizę zoogeograficzną. Badania nad 

tą grupą były kontynuacją prac rozpoczętych przed laty przez wybitnego polskiego 

przyrodnika Władysława Strojnego. Wynikiem zrealizowanych prac było zaktualizowanie 

listy kózkowatych występujących w latach 90-tych ubiegłego wieku na terenie PPN (ROSSA, 

SOCHA 1998). Potwierdzono obecność 41 gatunków, wśród których 2 były stwierdzone na 

terenie Pienin po raz pierwszy. Rodzina Cerambycidae reprezentowana była przez 80 

gatunków. Wytypowano również grupę 5 gatunków, które prawdopodobnie wycofały się z 

tego terenu. Oprócz badań faunistycznych podjąłem też próbę propagowania wiedzy 

entomologicznej. W celu popularyzacji nauki napisałem dwa artykuły na temat owadów 

towarzyszących człowiekowi, często określanych jako groźne szkodniki niszczące m.in. 

drewniane budowle (ROSSA 2001, 2002). 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

SZWAŁKO P., ROSSA R. 1997 (1996). Nowe stanowiska Dendrophagus crenatus (PAYK.) 

(Coleoptera: Cucujidae) w polskich Karpatach. Wiad. entomol., 15, 4: 249. 

ROSSA R. 1997 (1996). Meloe rugosus MARSH. (Coleoptera, Meloidae) w Pieninach. Wiad. 

entomol., 15, 4: 250. 

ROSSA R, SOCHA G. 1998. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Pienińskiego Parku 

Narodowego. Pieniny – Przyroda i Człowiek 6: 71-81. 

ROSSA R. 1999 (1998). Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) Pienińskiego Parku 

Narodowego. Wiad. entomol., 17, 3-4: 193-194. 

ROSSA R. 2000a (1999). Uwagi o kistnikowatych (Coleoptera: Byturidae) Europy. Wiad. 

entomol. 18, 4: 223-232. 
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ROSSA R. 2000b. Micrambe lindbergorum (BRUCE, 1934) – nowy dla fauny Polski gatunek 

skrytojadkowatych (Coleoptera: Cryptophagidae). Wiad. entomol., 19, 1: 5-8. 

ROSSA R. 2001. Nieproszeni goście. Wszechświat, t. 102, nr 7-9: 172-174. 

ROSSA R. 2002. Spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus (L.) – owad niszczący drewniane 

budowle. Wszechświat, t. 103, nr 1-3: 58-60. 

 

Praca naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

 W ramach pozostałej aktywności naukowej można wyróżnić cztery główne obszary 

ukierunkowań badawczych: 

 bioróżnorodność, faunistyka i zoogeografia owadów; 

 ochrona owadów, w tym gatunków ważnych z punktu widzenia programu NATURA 2000; 

 entomologia stosowana, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z 

entomologią leśną, m.in. rola owadów w ekosystemach leśnych, znaczenie gospodarcze 

owadów; 

 związki między grzybami i owadami, w szczególności rola owadów z rzędu Coleoptera w 

rozprzestrzenianiu grzybów i powodowanych przez nie chorób. 

 

 

Bioróżnorodność, faunistyka i zoogeografia 

 Badania faunistyczne należą do tzw. badań podstawowych. Z tego też powodu część 

prac realizowanych przez mnie w okresie po uzyskaniu stopnia doktora dotyczyła tego działu. 

Jeżeli nie były one głównym celem badawczym to stanowiły ważny fragment większych 

opracowań. Przykładem tego są prezentowane wyniki badań z morfometrii geometrycznej 

tylnych skrzydeł. Analizując populacje gatunków z takich rodzajów jak: capoń, zmorsznik i 

żerdzianka, określiłem ich dokładny obszar występowania (ROSSA i in. 2017a) lub 

przedstawiłem szczegółowy wykaz stanowisk, na których odławiano owady (ROSSA i in. 

2016, 2017b). W przypadku dwóch gatunków owadów należących do rodzaju Leiopus analiza 

ta jest o tyle cenna, że w 2009 r. skandynawscy entomolodzy wyodrębnili na podstawie 

szczegółowych badań morfologicznych oraz genetycznych bliźniaczy gatunek – L. linnei. 

Tym samym dane na temat występowania gatunku Leiopus nebulosus stały się nieaktualne. W 

przeprowadzonej analizie zoogeograficznej wykorzystaliśmy dane dla 160 okazów 

chrząszczy oraz dane z 39 publikacji wydanych po 2009 r. W opracowaniu przedstawione 

zostały pełne zasięgi występowania obydwu gatunków na kontynencie europejskim. Ważnym 

osiągnięciem, są także zestawienia oryginalnych danych faunistycznych dla gatunków 

Leptura annularis, Monochamus sutor i M. urussovii z obszaru azjatyckiej części Federacji 

Rosyjskiej. Dane te zostały zgromadzone podczas wypraw naukowych Sekcji 

Entomologicznej i w wielu przypadkach są pierwszymi stwierdzeniami tych owadów w 

różnych rejonach Syberii (ROSSA i in. 2016, 2017b). 

 Jednym z rejonów Polski, gdzie po 2004 r. kontynuowałem badania z zakresu 

zoogeografii owadów były Pieniny. Głównym celem było poznanie składu gatunkowego 

wybranych grup chrząszczy oraz określenie wielkości populacji gatunków cennych z punktu 

widzenia programu NATURA 2000. W wyniku przeprowadzonych badań 

inwentaryzacyjnych wykazałem po raz pierwszy dla tego obszaru kolejny gatunek chrząszcza 

Riolus subviolaceus (PH. MÜLLER, 1817). Jest to owad rozwijający się w potokach górskich i 
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zaliczany jest do grupy tzw. gatunków wskaźnikowych czystości wód (ROSSA 2005). Na 

przestrzeni ostatnich 60 lat obserwowany był tylko na kilku stanowiskach w południowej 

Polsce. Część danych uznawana jest za tzw. informacje historyczne. Innymi cennymi 

doniesieniami z zakresu faunistyki było stwierdzenie z obszaru Przemyśla niezwykle rzadko 

obserwowanego na ternie Polski chrząszcza z rodziny Meloidae Sitaris muralis (FORSTER, 

1771) (ROSSA, KARP 2005). Z kolei na Wybrzeżu Słowińskim zaobserwowałem równie cenny 

gatunek pluskwiaka – skoczka uszatego Ledra aurita (L., 1758) (ROSSA 2017). Ponadto 

zaprezentowałem niepublikowane nowe jak i historyczne dane na temat 4 gatunków owadów 

z rodziny modzelatkowatych Trogidae. W opracowaniu przedstawiłem informacje odnoszące 

się do 14 regionów Polski (ROSSA i in. 2017). 

 Bardzo ważnym fragmentem moich badań faunistycznych były prace 

inwentaryzacyjne a później monitoringowe, które prowadziłem, m.in. na terenie 

Babiogórskiego Parku Narodowego, Magurskiego PN, Pienińskiego PN i Tatrzańskiego PN. 

Głównym celem prac była inwentaryzacja gatunków objętych programem NATURA 2000. 

Za szczególnie ważne uważam prace nad poznaniem rozmieszczenia oraz biologii i ekologii 

sichrawy karpackiej. Przeprowadzone badania dostarczyły nowych danych na temat biologii 

gatunku i co bardzo ważne, wiele nowych stanowisk zlokalizowanych na obszarze Tatr, 

Babiej Góry i pasma Policy (ROSSA 2007, 2008 – materiały opublikowane na stronie 

http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring). Wiele interesujących danych, które zostały 

wykorzystane w opracowaniach realizowanych na zlecenie Instytutu Ochrony Przyrody PAN 

w Krakowie, zgromadziłem dla takich gatunków jak: biegacz urozmaicony Carabus 

variolosus FABR., 1787 i zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (SCOP., 1763). W 

przypadku zgniotka cynobrowego to na terenie Magurskiego PN oraz w rejonie Dębicy 

wykazałem w sumie kilkadziesiąt nowych stanowisk. Dzięki temu, możliwe było 

kontynuowanie badań z zakresu biologii i ekologii owadów (GOCZAŁ, ROSSA 2017). 

Od ponad 15 lat prowadzę także badania nad poznaniem koleopterofauny w okolicach 

Krakowa i Olkusza. Dotychczas z terenu Pustyni Błędowskiej wykazałem niemal 200 

gatunków chrząszczy, natomiast w przypadku Puszczy Niepołomickiej szacuję, że liczba 

występujących tam gatunków chrząszczy przekroczy 1,5 tys. (materiały niepublikowane). 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

ROSSA R. 2005. Riolus subviolaceus (PH. MÜLLER, 1817) (Coleoptera: Elmidae) w Pieninach. 

Wiad. entomol. 24, 1: 52. 

ROSSA R., KARP M. 2005. Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) – nowe 

stanowisko w Polsce. Wiad. entomol. 24, 1: 48-49. 

ROSSA R. 2017. Nowe stanowisko skoczka uszatego Ledra aurita (L., 1758) (Hemiptera: 

Cicadellidae) na Wybrzeżu Słowińskim. Wiad. entomol., 36, 2: 124. 

ROSSA R., MICHALCEWICZ J., KUBISZ D., BUNALSKI M. 2017. Materiały do poznania 

rozmieszczenia modzelatkowatych (Coleoptera: Trogidae) w Polsce. Wiad. entomol., 

36, 3: 145-152. 

- publikacje internetowe. 

ROSSA R. 2007. Zbiorcze sprawozdanie z obserwacji monitoringowych dla sichrawy 

karpackiej Pseudogaurotina excellens (4024) w roku 2006. [W:] Monitoring 
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gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk. GIOŚ. [data odczytu 25.04.2008 r.] 

 http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/sprawozdanie_zbiorcze_4024.pdf 

ROSSA R. 2008. 4024 *Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (BRANCSIK, 1874). 

[W:] Metodyka monitoringu – przewodniki metodyczne. Monitoring gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000. GIOŚ. Projekt realizowany na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 26 ss. [data odczytu 15.02.2009 r.] 

http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/przewodnik_metodyczny_pseudogaur

otina_excellens.pdf 

 

 

Ochrona owadów, NATURA 2000 

Bardzo ważnym zadaniem przed którym stoi współczesne leśnictwo, to oprócz 

zapewnienia na rynku odpowiedniej ilości i jakości surowca drzewnego, także pełnienie przez 

las tzw. funkcji pozaprodukcyjnych. Aby realizować tego typu oczekiwania społeczne, 

konieczne jest ponoszenie większych nakładów na ochronę przyrody. Bardzo ważnym jest, by 

spełniając tego typu oczekiwania, nadal możliwy był do wykonania cel gospodarczy. Niestety 

często bywa tak, że pogodzenie oczekiwań społecznych z tzw. gospodarką jest bardzo trudne. 

Jednak współczesne leśnictwo funkcjonując w ramach zrównoważonego rozwoju musi 

uwzględniać również i takie aspekty. Z tego też powodu od niemal 20 lat uczestniczę w 

badaniach z zakresu ochrony owadów. Badania te uważam za jedne z najważniejszych moich 

dotychczasowych osiągnięć naukowych. 

 Prowadzenie badań nad wybranymi gatunkami objętymi różnymi formami ochrony, 

miało oprócz celów poznawczych – naukowych (poznanie występowania, rozsiedlenia, 

biologii i ekologii) także wymiar praktyczny – społeczny. W pierwszym etapie badań 

prowadzonych w latach tuż przed wstąpieniem Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej (od 

2009 r. Unii Europejskiej) bardzo ważnym zadaniem było wytypowanie gatunków cennych, 

które występują na terenie naszego kraju. Z tego okresu pochodzi mój pierwszy cykl 

publikacji przygotowanych na potrzeby aktualizowanego podręcznika określającego 

podstawy ochrony gatunkowej zwierząt, w tym także owadów. W opracowaniu Polska 

czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce mojego autorstwa są charakterystyki 4 gatunków 

chrząszczy. Za cenne taksony zostały uznane m.in. gatunki: pawężnica chropawa Calitys 

scabra (THUNBERG, 1784), pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus L., 1758, mokrzelica 

Hermanna Hygrobia hermanni (FABR., 1775) i łada Jelskiego Lasconotus jelskii 

(WAŃKOWICZ, 1867) (ROSSA 2004a, 2004b, 2004c, 2004d). 

 Następnym etapem prac związanych z ochroną już konkretnych wytypowanych przez 

różne grupy europejskich specjalistów gatunków owadów, było poznanie ich areałów 

występowania. W latach 2005-2010 uczestniczyłem w wielu zadaniach realizowanych w 

ramach projektu Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000. Przygotowałem wstępne 

http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/sprawozdanie_zbiorcze_4024.pdf
http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/przewodnik_metodyczny_pseudogaurotina_excellens.pdf
http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/przewodnik_metodyczny_pseudogaurotina_excellens.pdf
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opracowania (Projekt raportu do Komisji Europejskiej dotyczący stanu zachowania) na temat 

występowania w regionie biogeograficznym kontynentalnym i alpejskim takich gatunków jak: 

biegacz urozmaicony Carabus variolosus, biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii, zgniotek 

cynobrowy Cucujus cinnaberinus, zgłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus i sichrawa 

karpacka Pseudogaurotina excellens. W przypadku sichrawy karpackiej zostałem także 

wyznaczony jako koordynator krajowy dla badań z zakresu inwentaryzacji i monitoringu 

gatunku. Ponieważ proces wdrażania sieci NATURA 2000 prowadzony był w naszym kraju 

często w sposób chaotyczny, bardzo szybko zaczęły pojawiać się pierwsze różnego rodzaju 

konflikty na styku organizacji i działaczy ekologicznych a działami gospodarki, zwłaszcza 

leśnictwem. W tym też czasie uczestniczyłem w kilku spotkaniach organizowanych na terenie 

Nadleśnictw (Gorlice, Nowy Targ, Nawojowa), gdzie w formie wykładu i praktycznego 

instruktażu przekazywałem pracownikom wiedzę z zakresu identyfikacji owadów objętych 

programem NATURA 2000 ich biologii i ekologii oraz wymagań środowiskowych. Był to 

również okres pierwszych konsultacji z pracownikami Lasów Państwowych. Spotkania te 

okazały się niezwykle cenne, gdyż w kolejnym etapie prowadzonych już prac 

monitoringowych wypracowywanie zaleceń zmierzających do zwiększenia populacji cennych 

gatunków owadów lub przynajmmniej zachowania aktualnej liczebności gatunku było 

zadaniem oczywistym, a nawet prostym. W ten sposób zostały stworzone główne założenia 

ochrony gatunku Pseudogaurotina excellens a później Oxyporus mannerheimii (ROSSA 2014 

– materiały opublikowane na stronie http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring). 

Wytypowałem najważniejsze wskaźniki charakteryzujące populację gatunku owada oraz 

siedlisko z którym jest on związany. Ponadto rozpoznałem potencjalne zagrożenia oraz 

metody przeciwdziałania. Zaproponowane rozwiązania zostały następnie zawarte w 

podsumowujących dotychczasową wiedzę opracowaniach (ROSSA 2010, 2015). 

Przedstawione w Przewodniku metodycznym wytyczne są wskazaniami dla różnych służb lub 

przyrodników realizujących badania lub sprawujących opiekę nad danym terenem. Wszystkie 

zaproponowane rozwiązania w przypadku Nadleśnictw zostały w pełni zaakceptowane. 

 Prowadząc monitoring gatunku Cucujus cinnaberinus zgromadziłem obszerną bazę 

danych na temat jego występowania na terenie Magurskiego Parku Narodowego oraz w 

rejonie Dębicy. Dysponując danymi ze stanowisk zlokalizowanych zarówno na terenach 

objętych ochroną (Parków Narodowych, rezerwatów przyrody) jak i użytkowanych 

gospodarczo okazało się, że tzw. nasłonecznienie stanowiska, grubość kory, wilgotność i 

twardość drewna ma znaczący wpływ na występowanie tego saproksylicznego gatunku 

owada. Cucujus cinnaberinus preferuje eksponowane na słońcu rozkładające się drewno z 

grubszą korą, znajdujące się na pośrednim etapie rozkładu. Gatunek wyraźnie wybiera 

miejsca gdzie proces rozkładu drewna jest dopiero na wstępnym etapie a wilgotność substratu 

jest powyżej przeciętnej. Larw nie obserwowano w miejscach gdzie panowała niska lub 

skrajnie wysoka wilgotność substratu. Ponadto nie znaleźliśmy potwierdzenia w istnienie 

bezpośredniego związku pomiędzy średnicą martwego drewna a występowaniem zgniotka 

cynobrowego. Ważnym stwierdzeniem jest także to, że pozostawiane w lesie niewielkie 

fragmenty pni oraz pniaki po ściętych drzewach są w większości przypadków nieodpowiednie 

dla rozwoju C. cinnaberinus (GOCZAŁ, ROSSA 2017). 

Do badań z zakresu ochrony owadów zaliczam także drobne zadania, które polegały 

na rozpoznaniu składu gatunkowego chrząszczy występujących na terenach przeznaczonych 
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pod rozwój infrastruktury turystycznej (inwentaryzacja przyrodnicza gór: Bekidnik i Duże 

Jasło) lub objętych różnymi formami ochrony (Pustynia Błędowska, uroczysko Kowadza w 

Tyńcu, Pieniński Park Narodowy; szczegóły w zał. 5). Część z tych badań nie została jeszcze 

zakończona, jak np. poznanie koleopterofauny Pustyni Błędowskiej czy też Puszczy 

Niepołomickiej. 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

ROSSA R. 2004a. Hygrobia hermanni (FABRICIUS, 1775). [W:] Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWACKI. 

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

Oficyna Wyd. „TEXT”, Kraków. 448 ss. [88-89]. 

ROSSA R. 2004b. Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758. [W:] Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWACKI. 

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

Oficyna Wyd. „TEXT”, Kraków. 448 ss. [89-90]. 

ROSSA R. 2004c. Calitys scabra (THUNBERG, 1784). [W:] Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWACKI. 

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

Oficyna Wyd. „TEXT”, Kraków. 448 ss. [127-128]. 

ROSSA R. 2004d. Lasconotus jelskii (WAŃKOWICZ, 1867). [W:] Z. GŁOWACIŃSKI, J. 

NOWACKI. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony 

Przyrody PAN, Oficyna Wyd. „TEXT”, Kraków. 448 ss. [133-134]. 

ROSSA R. 2010. 4024 *Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (BRANCSIK, 1874). 

[W:] M. MAKOMASKA-JUCHIEWICZ (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 

metodyczny. Cz. I. GIOŚ, Warszawa. 130-156 ss. [1-408 ss.]. 

ROSSA R. 2015. 1924 Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii GYLLENHAL, 1827. 

[W:] M. MAKOMASKA-JUCHIEWICZ (red.), M. Bonk. Monitoring gatunków zwierząt. 

Przewodnik metodyczny. Cz. IV. GIOŚ, Warszawa. 146-161 ss. [1-424 ss.]. 

GOCZAŁ J., ROSSA R. 2017. Dead wood complexity and silvicultural practices shape the 

pattern of the occurrence of threatened saproxylic beetle Cucujus cinnaberinus. Polish 

Journal of Ecology, 65: 158-165. doi: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.014 

 

- publikacje internetowe. 

ROSSA R. 2014. Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924). Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk  Natura 2000. Wyniki monitoringu w roku 2013. GIOŚ. 

[data odczytu 10.03.2015 r.] 

 http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/2013/wyniki_monitoringu_zwierzat_1924.pdf 

 

 

Entomologia stosowana 

Rola owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych jest ogromna. 

Zaklasyfikowanie konkretnego gatunku do grupy gatunków szkodliwych lub tych, które nie 

wyrządzają w lasach szkód jest czasami trudnym zadaniem. Ponadto oddziaływanie owadów 

może być różne w zależności od tego czy gatunek występuje w młodszych czy też starszych 

drzewostanach. Interesującym zagadnieniem jest także wpływ terenów chronionych, np. 

http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/2013/wyniki_monitoringu_zwierzat_1924.pdf
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parków narodowych, rezerwatów przyrody na funkcjonowanie lasów gospodarczych. 

Zagadnienia te były celem wykonanych w latach 1998-2006 badań. Dane gromadzono na 

terenie Gorczańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw: Andrychów, 

Limanowa, Myślenice i Nowy Targ. Część zagadnień związanych np. z określeniem norm 

dotyczących pozostawiania w drzewostanie starych drzew do ich biologicznej śmierci i 

fizycznego rozpadu czy też problem ochrony lasu przed kornikiem drukarzem w strefach 

przygranicznych parków narodowych i Lasów Państwowych miała charakter badań 

pionierskich. Nie istniały wówczas żadne dane na temat wielkości surowca drzewnego, który 

można lub nawet trzeba pozostawić by zapewnić w takim ekosystemie możliwie największą 

bioróżnorodność gatunkową. Bardzo ważnym zagadnieniem było też określenie roli 

entomofagów w ograniczaniu szkód jakie powstają na skutek żerowania larw owadów 

zaliczanych do grupy szkodników wtórnych. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie 

potwierdziły przypuszczenia o istnieniu kierunkowej migracji owadów. Zaobserwowaliśmy, 

że z terenów chronionych migruje znacznie więcej gatunków owadów niż ze strefy tzw. lasów 

gospodarczych. Wykazana została różnica w składzie gatunkowym oraz liczebności 

poszczególnych grup owadów występujących na terenach chronionych i zagospodarowanych. 

Pomimo istniejących różni składu gatunkowego owadów okazało się, że tereny górskie w 

porównaniu do innych rejonów kraju charakteryzują się mniejszą różnorodnością 

entomofauny, a zwłaszcza gatunków związanych troficznie z obumierającymi i martwymi 

drzewami lub ich fragmentami. Fakt ten został zinterpretowany jako skutek mniejszego 

zróżnicowania siedlisk w warunkach górskich. Okazało się też, że bogactwo gatunkowe 

chrząszczy ksylobiontycznych związane jest nie tylko z ilością martwego drewna 

pozostającego w lesie, ale zależne jest od warunków mikrosiedliskowych oraz szaty roślinnej 

(roślin zielnych i drzew). Kluczowe znaczenie ma również stan populacji owadów w aspekcie 

ilościowym, jak i jakościowym. 

 Określając normy dla ilości pozostawianego drewna wykazaliśmy, że w 

drzewostanach bukowych pozostawienie nawet większej liczby starych drzew, nie stwarza 

zagrożenia ze strony rozwijających się na nich owadów kambio- i ksylofagicznych, natomiast 

sprzyja ochronie gatunków związanych z murszejącym drewnem. Z kolei w drzewostanach 

jodłowych bezpieczne, a zarazem korzystne dla owadów saproksylicznych, jest pozostawianie 

pojedynczych starych drzew do naturalnej śmierci i fizycznego rozpadu. Natomiast w 

drzewostanach świerkowych uznaliśmy, że pozostawienie pojedynczych, starych drzew do 

ich naturalnej śmierci jest dopuszczalne, jednak pod warunkiem stałego kontrolowania ich 

otoczenia pod kątem obecności kornika drukarza i gatunków mu towarzyszących (STARZYK i 

in. 2006, 2008, ROSSA 2007). 

 Innym osiągnięciem, które moim zdaniem można zaliczyć do badań z zakresu 

entomologii stosowanej, było przygotowanie podręcznika ułatwiającego rozpoznawanie 

różnych tzw. szkodliwych gatunków owadów. Dysponując odpowiednią wiedzą i 

doświadczeniem opracowaliśmy dwa podręczniki z których pierwszy dedykowany jest 

studentom Wydziałów Leśnych a drugi pracownikom Lasów Państwowych (STARZYK i in. 

2006, 2007). 

Kolejnym zagadnieniem, którym się zajmowałem były badania nad asymetrią skrzydeł 

błoniastych. W celu poznania wpływu czynników stresogennych na rozwój populacji owadów 

porównaliśmy europejską populację ścigi matowej Tetropium fuscum (FABR. 1787) i jej tzw. 
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populację inwazyjną, która od niemal 20 lat utrzymuje się w lasach iglastych na wschodnim 

wybrzeżu Kanady. Obecność czynników stresogennych mających istotny wpływ na rozwój 

populacji owadów stwierdzana jest m.in. poprzez pomiary asymetrii ciała jego lewej i prawej 

strony. W asymetrii wyróżniane są jej dwa główne elementy: asymetria wahań i asymetria 

kierunkowa. Stwierdziliśmy, że okazy owadów należące do populacji inwazyjnej są znacznie 

mniejsze i mają bardziej asymetryczne skrzydła niż osobniki pochodzące z populacji rodzimej 

(europejskiej). Może to być wynikiem gorszych warunków, jakie panują na kolonizowanym 

przez owady terenie. Ponadto obserwowane różnice między lewym i prawym skrzydłem u 

obydwu populacji były pod względem kierunku ich powstawania podobne. Wynik naszych 

badań sugerują, że wysoki poziom wahań asymetrii w populacji inwazyjnej może tłumić i tym 

samym utrudniać wykrycie asymetrii kierunkowej. Z kolei obecność asymetrii w populacjach 

inwazyjnych jest dowodem istnienia tzw. stresu rozwojowego. To natomiast może mieć 

ogromny wpływ na tempo zasiedlania nowego terenu przez gatunki inwazyjne. Naszym 

zdaniem asymetrię skrzydeł błoniastych można traktować jako jeden z wielu wskaźników 

opisujących stan populacji danego gatunku owada (GOCZAŁ i in. 2018). 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

STARZYK J. R., GRODZKI W., KOSIBOWICZ M., MICHALCEWICZ J., ROSSA R. 2006. 

Zgrupowania i zespoły owadów kambio- i ksylofagicznych w świerkowych lasach 

gospodarczych i objętych ochroną w Gorcach. Parki nar. Rez. Przyr., 25, 4: 37-59. 

STARZYK J. R., GRODZKI W., KOSIBOWICZ M., MICHALCEWICZ J., ROSSA R. 2008. Stare i 

martwe drzewa jako miejsce występowania chrząszczy ksylobiontycznych i 

dendrofilnych. Roczniki Bieszczadzkie, 16: 325-347. 

ROSSA R. 2007. Wybrane owady kambio-ksylofagiczne związane z martwym drewnem. [W:] 

M. KODRÍK, P. HLAVÁČ. Ochrana lesa 2007. Zborník vedeckých a odborných prác z 

medzinárodnej konferencie Zvolen – Kováčová, 6. 9. 2007. Technická univerzita vo 

Zvolene: 231-232. 

GOCZAŁ J., ROSSA R., NAWROCKA A., SWEENEY J., TOFILSKI A. 2018. Developmental costs of 

biological invasion: the exotic wood borer Tetropium fuscum is more asymmetric and 

smaller in invaded area. Environmental Entomology. doi:10.1093/ee/nvy059. 

 

- książki, podręczniki, skrypty, itd. 

STARZYK J. R., SKRZYPCZYŃSKA M., ROSSA R., MICHALCEWICZ J. 2006. Ćwiczenia z 

entomologii leśnej. PWRiL Warszawa. 255 ss + 243 fot. 

STARZYK J. R., SKRZYPCZYŃSKA M., ROSSA R., MICHALCEWICZ J. 2007. Klucze do 

oznaczania owadów leśnych. Przewodnik leśniczego. PWRiL Warszawa. 231 ss + 

243 fot. 

 

 

Symbioza między owadami i grzybami 

 Symbioza, czyli układ w którym współistniejące organizmy uzyskują obustronne 

korzyści lub przynajmniej jeden z nich, a pozostałe nie ponoszą z tego powodu żadnych strat, 

jest powszechnie znanym zjawiskiem opisującym relacje między owadami i grzybami. 
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Zagadnienie to jest tym bardziej interesujące, gdyż wiele powiązań troficznych zostało rozpo-

znanych dopiero niedawno. Liczne grupy owadów należy traktować jako wektory grzybów, 

które gdy tylko zostaną wprowadzone w tkanki roślin (np. łyko, drewno) intensywnie się 

rozwijają. Często są też przyczyną zamierania drzew. Z punktu widzenia leśnictwa są więc 

ważnym i ciekawym związkiem różnych gatunków grzybów z owadami rozwijającymi się 

pod korą lub w drewnie drzew. Fragment mojej działalności naukowej dotyczy właśnie ta-

kiego zjawiska (układu). Celem pierwszych prac było poznanie składu gatunkowego grzy-

bów, które współwystępują z różnymi gatunkami owadów. Rozpoznane zostały układy sym-

biotyczne dla takich gatunków lub rodzajów owadów jak: tycz cieśla Acanthocinus aedilis 

(L.,1758), kornik modrzewiowiec Ips cembrae (HEER, 1836), żerdzianka sosnówka 

Monochamus galloprovincialis (OLIV., 1795), rytownik dwuzębny Pityogenes bidentatus 

(HERBST, 1783), ścigi Tetropium KIRBY, 1837 i gatunków drzew: jodła pospolita Abies alba, 

modrzew europejski Larix decidua, świerk pospolity Picea abies, sosna zwyczajna Pinus 

sylvestris. Z żerowisk i owadów doskonałych żerdzianki sosnówki i tycza cieśli uzyskano 

niemal 2 tys. izolatów grzybów. Zidentyfikowano 39 gatunków grzybów, z których najważ-

niejszymi okazały się tzw. grzyby ofiostomatoidalne, a w szczególności takie rodzaje jak: 

Mucor, Graphium, Penicillium i Trichoderma. Gatunkiem dominującym był grzyb 

Ophiostoma minus (JANKOWIAK, ROSSA 2007). Wyizolowane podczas badań grzyby posłu-

żyły do kolejnego doświadczenia. Polegało ono na sprawdzeniu stopnia patogeniczności ga-

tunków grzybów związanych z żerdzianką sosnówką. Do badań wybrano trzy najpospolitsze 

gatunki Ophiostoma minus, O. piceae i Leptographium procerum, którymi zaszczepiono żywe 

drzewa (sosnę zwyczajną). Okazało się, że rozleglejsze przebarwienia drewna bielastego 

powodował grzyb Ophiostoma minus. Co ważne, żaden z gatunków grzybów nie spowodował 

przedwczesnego zamarcia drzewa (JANKOWIAK i in. 2007). Ostatnią grupą gatunków owadów 

należących do rodziny kózkowatych, dla której określiliśmy skład gatunkowy towarzyszących 

im grzybów były ścigi. Doświadczalnie sprawdzona została patogeniczność gatunków: 

Grosmannia piceiperda, Grosmannia penicillata i Ophiostoma tetropii, najczęściej izolowa-

nych z żerowisk owadów. Dowiedliśmy że gatunkiem o najwyższej patogeniczności jest G. 

piceipera. Grzyb ten powodował znacznie większe uszkodzenia łyka i bielu w porównaniu z 

innymi grzybami. Uznaliśmy, że może przyczyniać się do zamierania świerków, 

zaatakowanych przez owady z rodzaju ściga (JANKOWIAK i in. 2009). 

 Podobne badania jak dla kózkowatych wykonaliśmy dla dwóch gatunków korników. 

Na sośnie był to rytownik dwuzębny a na modrzewiu kornik modrzewiowiec. Z żerowisk i 

owadów doskonałych rytownika uzyskano 42 gatunki grzybów. Najważniejszymi rodzajami 

były: Geosmithia, Hormonema i Penicillium. Wśród grzybów z rodzaju Geosmithia, dwa 

gatunki nie były dotąd znane nauce (JANKOWIAK, ROSSA 2008). W przypadku kornika 

modrzewiowca w badaniach wykorzystane zostały żerowiska, larwy oraz owady doskonałe. 

Wyizolowaliśmy 2877 kultur, w tym 61 gatunków grzybów. Najważniejszą grupą grzybów 

były gatunki ofiostomatoidalne. Wśród nich najczęściej wykrywanymi gatunkami były 

Ceratocystis laricicola, Ophiostoma brunneo-ciliatum i Graphium laricis. Z kolei 

Ophiostoma ips był po raz pierwszy rozpoznany jako gatunek grzyba towarzyszący Ips 

cembrae. Ponadto stwierdziliśmy, że na młodocianych larwach kornika, częściej występuje 

grzyb Ceratocystis laricicola. Gatunki  Ophiostoma brunneo-ciliatum i G. laricis dominowały 

dopiero na starszych larwach kornika (JANKOWIAK, ROSSA 2007). 
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Obecnie powszechnie znany jest już związek owadów z grupy kornikowych (Scolytinae) z 

licznymi gatunkami grzybów ofiostomatoidalnych. Układ ten jest jednym z najważniejszych 

czynników powodujących zamieranie drzew iglastych.  

 Celem kolejnego zadania było ustalenie roli owadów w przenoszeniu grzybów z takich 

rodzajów jak: Graphilbum, Leptographium, Ophiostoma i Sporothrix (Ophiostomatales) na 

wybranych gatunkach drzew: świerk pospolity, modrzew europejski i jodła pospolita. 

Identyfikację wyizolowanych grzybów dokonano na podstawie cech morfologicznych oraz 

analizy DNA. Łącznie rozpoznano 46 taksonów, w tym 21 to gatunki nowe dla nauki. 

Ważnym odkryciem było powiązanie grup gatunków grzybów z konkretnymi grupami 

gatunków owadów. Owady rozwijające się na świerku przenosiły najczęściej takie grzyby 

jak: Grosmannia cucullata, G. piceiperda, Grosmannia sp. 1, Ophiostoma macroclavatum i O. 

piceae, na modrzewiu były to: O. pseudocatenulatum i Sporothrix sp. 1, a na jodle: O. piceae, 

Ophiostoma sp. 2 i Graphilbum sp. 2 (JANKOWIAK i in. 2017). 

 Ostatnie zadanie, w którym uczestniczyłem, powiązane z grzybami, polegało na 

opisaniu dodatkowych cech morfologicznych i rozwojowych grzyba Leptomelanconium 

allescheri (SCHNABL) PETR., a także rozpracowaniu jego charakterystyki molekularnej i 

pozycji filogenetycznej, aspektów, które dotychczas nie były znane dla nauki. Jest to gatunek, 

który został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w 2016 r. w Tatrach na igłach 

kosodrzewiny Pinus mugo TURRA. Wynikiem przeprowadzonych analiz było opracowanie 

szczegółowej charakterystyki objawów choroby powodowanych przez ten gatunek grzyba 

oraz opis morfologii struktur grzyba. Stwierdzono, że kształt i rozmiar makrokonidiów jest 

bardziej zmienny w warunkach laboratoryjnych (in vitro) niż naturalnych (in situ). Po raz 

pierwszy opisano strukturę grzyba uzyskaną z makrokonidiów na podłożu agarowym. Nasze 

badania dowiodły, że oprócz makrokonidiów grzyb L. allescheri produkuje w warunkach in 

vitro jednokomórkowe, hialinowe mikrokonidia o wymiarach 3,5-10 × 1,8-5,0 μm. Był to 

nieznany dotąd aspekt w cyklu rozwojowym tego gatunku. Wykonana analiza genetyczna 

(algorytm BLAST z sekwencjami ITS i LSU) wykazała istotnie duże podobieństwo 

względem gatunku Cenangium acuum (odpowiednio 94-95% i 99%). Z kolei pozycjonowanie 

filogenetyczne na podstawie LSU i ITS wskazało, że opisywany gatunek grzyba należy do 

grupy Pezizomycotina z rzędu tocznikowców Helotiales. Nadal wymaga rozpoznania 

przynależność do rodziny tego gatunku grzyba i dwóch innych blisko z nim spokrewnionych 

grzybów: C. acuum i Piceomphale bulgarioides (KOWALSKI i in. 2018). 

 

Wyniki badań opublikowano w następujących pracach: 

JANKOWIAK R., ROSSA R. 2007. Filamentous fungi associated with Monochamus 

galloprovincialis and Acanthocinus aedilis (Coleoptera: Cerambycidae) in Scots Pine. 

Polish Botanical Journal, 52, 2: 143-149. 

JANKOWIAK R., ROSSA R., MIŚTA K. 2007. Survey of fungal species vectored by Ips cembrae 

to European larch trees in Raciborskie forests (Poland). Czech Mycol. 59 (2): 227-

239. 

JANKOWIAK R., ROSSA R. 2008. Associations between Pityogenes bidentatus and fungi in 

young managed Scots pine stands in Poland. Forest Pathology, 38, 3: 169-177. 
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characterization of Leptomelanconium allescheri associated with necrotic lesions on 
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Moje wybrane plany na przyszłość 

 W najbliższej przyszłości planuję kontynuować badania w zakresie morfometrii 

geometrycznej skrzydeł błoniastych u chrząszczy. Niebawem zostanie zakończona analiza 

skrzydeł dla niemal 250 gatunków kózkowatych, występujących na obszarze zachodniej i 

północnej Palearktyki. Jako główny cel postawiłem zbadanie różnic w budowie tylnych 

skrzydeł wraz z przedstawieniem prawdopodobnej filogenezy obserwowanych zmienności. 

Interesującym spostrzeżeniem z dotychczas przeprowadzonych prac jest dość często 

obserwowana asymetria w budowie skrzydeł błoniastych. Jest to bardzo ciekawa i ważna 

obserwacja, ponieważ dostarcza cennych danych na temat stanu populacji. Zanana jest 

prawidłowość, że w przypadkach, gdy gatunek występuje w ubogich pod względem 

dostępności pokarmu biotopach, ewentualnie narażony jest na większy od przeciętnego 

poziom czynników stresowych w populacji pojawiają się osobniki wykazujące liczne 

dysfunkcje. Obserwowana wówczas większa liczba tzw. osobników asymetrycznych, może 

wskazywać na kierunek zmian zachodzących w populacji. Przypuszczam, że czynnik ten 

może być wykorzystywany w przyszłości jako jeden z wielu wskaźników mówiących o stanie 

populacji i ewentualnych zmianach zachodzących w środowisku. 

Najważniejszym jednak kierunkiem badań związanych z morfometrią skrzydeł będzie 

opracowanie spójnego dla wszystkich grup chrząszczy, a przynajmniej dla tzw. gatunków 

szkodliwych, systemu punktowania i analizy skrzydeł. Opracowanie spójnego modelu 

pozwoli na upowszechnienie tych badań z możliwością ich wykorzystania przez osoby nie 

zajmujące się zawodowo entomologią, w tym różnego typu służb, gdzie pojawia się 

konieczność identyfikacji groźnych gatunków owadów. Już teraz wydaje się, że możliwe jest 

jej zastosowanie w leśnictwie, ogrodnictwie, rolnictwie czy też w medycynie sądowej. W tym 

celu konieczne będzie rozszerzenie i udoskonalenie programu IdentyFly co z pewnością w 

niedalekiej przyszłości będzie miało miejsce. 

 Oprócz prowadzenia badań morfometrycznych na chrząszczach, będę kontynuował 

badania z zakresu zoogeografii oraz biologii i ekologii owadów. Monitoringiem będę objęte 
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gatunki sichrawa karpacka oraz zgniotek cynobrowy. Prace z tego zakresu będą prowadzone 

na obszarach takich parków jak: Babiogórski, Magurski i Tatrzański PN. Z typowych prac 

faunistycznych  planuję również zakończyć badania nad poznaniem koleopterofauny miasta 

Krakowa oraz Puszczy Niepołomickiej i Pustyni Błędowskiej. 

 

7. Działalność organizacyjna 

Entomologia jest dla mnie nie tylko jedną z dziedzin zoologii, lecz także a nawet przede 

wszystkim pasją. Z tego też powodu, będąc jeszcze studentem ówczesnej Akademii Rolniczej 

im. H. Kołłątaja w Krakowie, wstąpiłem do Sekcji Entomologii Leśnej Koła Naukowego 

Leśników, by pod tzw. okiem naukowym Specjalistów rozwijać swoje zainteresowania. Po 

rozpoczęciu pracy zawodowej na uczelni, przejąłem opiekę nad grupą studentów (od 1997 r.), 

którzy również w owadach dostrzegli coś więcej niż tylko osobliwie wyglądający materiał 

badawczy. Prowadząc Sekcję Entomologiczną kreowałem kierunki badań oraz zachęcałem 

podopiecznych do intensywnej pracy. Aby można jednak było realizować założone cele, 

potrzebne były do tego środki finansowe. Na przestrzeni kilku lat, po 2007 r. pozyskałem 

wielu sponsorów, którzy zdecydowali się wesprzeć naszą działalność naukową. Dzięki 

zdobytym środkom (w latach 2008-2016 zgromadziłem prawie 100 tys. zł) przygotowałem 7 

zagranicznych wypraw naukowych. Były to w kolejności: 

* Ukraina – Krym (4-15 VII 2008 r.) 

* Rosja – Bajkał, Sajan Wschodni (11 VI-9 VII 2012 r.) 

* Rosja – Władywostok (30 VI-28 VII 2013 r.) 

* Grecja – Olimp (25 V-6 VI 2014 r.) 

* Rosja – Chakasja i Tuwa (26 VI-24 VII 2014 r.) 

* Rosja – Sachalin (3-25 VII 2015 r.) 

* Włochy - Abruzja (6-16 V 2017 r.) 

 

Materiał do badań, jak również doświadczenie i wiedzę z wielu różnych dyscyplin, często 

znacznie wykraczających poza leśnictwo, gromadziliśmy na terenie Federacji Rosyjskiej, 

Ukrainy, Grecji oraz Włoch. Wyprawy na Krym, do Grecji i Włoch były wyprawami 

krótkimi, trwającymi mniej niż 2 tygodnie. Z kolei wyprawy do Federacji Rosyjskiej trwały 

niemal miesiąc. Każda z wypraw wymagała znacznego zaangażowania i nieco odmiennej 

organizacji oraz tzw. działań logistycznych. Bezpośrednią korzyścią płynącą z wyjazdów 

naukowych było utworzenie kolekcji owadów, głównie chrząszczy, reprezentujących różne 

zbiorowiska roślinne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Aktualnie 

zgromadzona kolekcja owadów liczy ponad 5,3 tys. okazów. Część środków finansowych 

przeznaczyłem na prowadzenie tzw. działalności promocyjnej. W budynku Wydziału Leśnego 

oraz Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie zorganizowaliśmy cztery 

wystawy fotografii. Ogółem na ponad 150 zdjęciach średniego formatu, pokazaliśmy 

szerokiemu gremium akademickiemu (studentom, pracownikom oraz gościom 

odwiedzającym uczelnię) w różnych aspektach magiczną dla nas krainę – Syberię. Materiał 

entomologiczny zgromadzony na wspomnianych wyjazdach, został wykorzystany w 
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badaniach naukowych. Dzięki temu Sekcja Entomologiczna na różnych Sesjach Kół 

Naukowych w latach 2013-2016 zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Za referaty pt.: 

„Charakterystyka rodzaju Monochamus DEJEAN, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) z obszaru 

Polski i południowo-wschodniej Syberii.” oraz „Wykorzystanie morfometrii geometrycznej 

do rozróżnienia europejskich gatunków z rodzaju Monochamus Dej., 1821 (Coleoptera: 

Cerambycidae)” zajęliśmy 4 krotnie I miejsce (2013-2014 r.). Ponadto dane te wykorzystano 

w publikacjach naukowych, które scharakteryzowałem w poprzednich rozdziałach (ROSSA i 

in. 2016, 2017a, b). Do działalności organizacyjnej zaliczam także utworzenie i aktualnie 

prowadzenie strony internetowej Sekcji Entomologicznej (http://les.ur.krakow.pl/sel/). 

 Moja działalność organizacyjna po 2004 r. obejmowała także liczne prace na poziomie 

uczelnianym. W 2004 i 2005 r. byłem najpierw zastępcą a później Sekretarzem Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów Zaocznych i Sekretarzem Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej dla Uzupełniających Studiów Magisterskich. W latach 2005-2016 byłem 

odpowiedzialny za tworzenie planu zajęć na studiach niestacjonarnych. Ponadto po 2004 r. 

uczestniczyłem w pracach kilku Komisji Wydziałowych, m.in.: Komisji ds. inwentaryzacji i 

rozdziału pomieszczeń, Komisji Finansowej ds. Budżetu Wydziału Leśnego, Komisji 

Stypendialnej. Byłem też protokolantem 2 obron doktorskich oraz w 1 postępowaniu  

habilitacyjnym. 

 Ponadto sprawuję opiekę nad zbiorem bibliotecznym, obejmującym ponad 6 tys. 

tytułów różnych opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu entomologii. 

Utworzyłem a obecnie opiekuję się zbiorem entomologicznym, czyli tzw. zbiorem 

porównawczym chrząszczy występujących na terenie Polski. W 2013 roku rozpocząłem też 

organizowanie (komasacja, archiwizowanie i porządkowanie) kolekcji owadów śp. 

Stanisława Kapuścińskiego. Aktualnie zinwentaryzowano już ponad 6 tys. okazów owadów, 

które pozostały w zbiorach jednostki naukowej (niegdyś Katedry Entomologii Leśnej a 

obecnie Zakładu Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej). Z kolei w 2005 r. 

należałem do tzw. jury w Eliminacjach Centralnych XXIX Edycji Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Rolniczych w ZSR w Nawojowej. Ponadto byłem odpowiedzialny za skład 

edytorski Biuletynu Muzeum Przyrodniczego w Krakowie (nr 2 – 2002 r. i nr 3 – 2005 r.). 

Jestem też autorem materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych na ćwiczeniach 

kameralnych na kierunku Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów Leśnych. 

 Wraz ze studentami tworzącymi Sekcję Entomologiczną uczestniczyłem w 

wydarzeniach naukowych „Festiwal Nauki” i „ Dni Otwarte Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie”. Ponadto czynnie wspieraliśmy realizowane na Wydziale Biotechnologii i 

Ogrodnictwa od niemal 20 lat „Dni Owada”. 

 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej  otrzymałem dwie zespołowe 

nagrody Rektora UR (w 2008 r. – nagroda III, a w 2011 r. - nagroda zespołowa II). 

 Za swoje największe osiągnięcie organizacyjne uważam przygotowanie oraz 

zrealizowanie 7 zagranicznych wypraw naukowych (Federacja Rosyjska, Ukraina i Włochy – 

szczegóły w załączniku 5). 

 Od 1997 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, a w 

latach 1999-2010 należałem do Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego i 1997-2009 

Towarzystwa Fizjograficznego. 
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8. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 W mojej działalności dydaktycznej można wyodrębnić kilka kierunków, czy też grup 

odbiorców, którym przekazywałem wiedzę z zakresu entomologii. W części związanej z 

edukacją, od początku pracy na Wydziale Leśnym prowadziłem zajęcia w pełnym wymiarze 

tzw. pensum (od 210 do 240 godzin). W zależności od liczby studentów tworzących dany rok, 

liczba nadgodzin kształtowała się w zakresie od 14 godzin (rok akademicki 2000/2001) do 

nawet 530 godzin (rok akad. 2007/2008). Ostatnie lata to zakres od 140-180 nadgodzin. 

Zajęcia prowadziłem zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym także na 

studiach inżynierskich i magisterskich. Przedmiot „Entomologia leśna”, obejmował cykl 

ćwiczeń kameralnych oraz terenowych. Realizowany na wykładach i ćwiczeniach program 

obejmujący takie działy jak: entomologia ogólna, systematyka owadów, entomologia 

stosowana, jest moim autorskim dziełem. Od 2012 r. jestem koordynatorem przedmiotu 

„Entomologia leśna” na kierunku Gospodarka Leśna, zarówno na studiach stacjonarnych jak i 

niestacjonarnych. Oprócz przygotowania całego cyklu wykładów (34 godzin wykładów na 

studiach stacjonarnych, 20 godzin  na studiach niestacjonarnych oraz 12 godzin na studiach 

niestacjonarnych magisterskich) jestem też autorem wszystkich materiałów dydaktycznych 

prezentowanych na ćwiczeniach kameralnych. Obejmują one morfologię owadów i zestawy 

owadów reprezentujących poszczególne grupy systematyczne – wybrane rzędy, rodziny 

chrząszczy, motyli i błonkówek oraz gatunki owadów zaliczane do grona najważniejszych 

szkodników leśnych występujących na terenie Polski. Ponadto w materiałach do ćwiczeń 

znajdują się też zestawy żerowisk, czyli fragmenty kory i drewna na których widoczne są 

ślady żerowania owadów (szkodniki wtórne i techniczne drzew liściastych i iglastych), a 

także zestawy larw i uszkodzeń pędów, pączków oraz liści lub igieł drzew iglastych i 

liściastych (tzw. szkodniki pierwotne, fizjologiczne i nękające). Niejako podsumowaniem tej 

działalności są dwa opracowania książkowe (STARZYK i in. 2006, 2007). Pierwsze z 

wymienionych to tzw. skrypt do ćwiczeń kameralnych i terenowych, natomiast druga 

publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników Lasów Państwowych. 

 Ponadto przygotowałem a następnie prowadziłem dla Podyplomowego Studium 

„Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących” wykłady i ćwiczenia pt. 

„Uszkodzenia pędów i pni powodowane przez owady na plantacjach szybkorosnących drzew 

i krzewów” (w latach 2006 i 2008) oraz „Uszkodzenia korzeni powodowane przez owady na 

plantacjach szybkorosnących drzew i krzewów” (w 2008 r.). Z kolei w 2010 r. dla Studium 

Podyplomowego „Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne” opracowałem materiały 

dydaktyczne wraz z treścią wykładu nt. „Zagadnienia związane z zakładaniem upraw i 

utrzymaniem plantacji”. 

 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki otrzymałem dwie nagrody Rektora (w 

2006 r. – nagroda indywidualna III, a w 2007 r. - nagroda zespołowa II). 

 Byłem promotorem 21 prac inżynierskich oraz 14 prac magisterskich z zakresu 

entomologii leśnej. Oprócz tego recenzowałem 11 prac inżynierskich. Jestem również 

promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inż. Jakuba GOCZAŁA. 

 Do działalności edukacyjnej zaliczam też prace prowadzone poza Uniwersytetem 

Rolniczym. Wśród nich wspomnieć należy o cyklu wykładów-szkoleń przeprowadzonych na 

terenie kilku Nadleśnictw (Nadl. Nawojowa, Gorlice, Chrzanów), a także w Urzędzie Gminy 
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Zawoja i Nowy Targ. Podczas szkoleń omawiane były zagadnienia dotyczące owadów 

objętych programem NATURA 2000. Dla Nadleśnictwa Chrzanów przygotowałem też 

zestaw gablot prezentujących najważniejsze szkodliwe gatunki owadów wraz z 

powodowanymi przez nie uszkodzeniami aparatu asymilacyjnego i drewna oraz gabloty 

poglądowe na temat „jesiennych poszukiwań szkodników fizjologicznych sosny”. Materiały 

prezentowane są w tzw. sali edukacyjnej w budynku Nadleśnictwa Chrzanów. Zestawy 

owadów z różnych grup systematycznych wykonywałem również dla kilku placówek oświaty, 

m.in. dla Samorządowego Przedszkola nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 22 w Krakowie. 

 Od 2015 r. współpracuję z Fundacją Uniwersytet Dzieci, którego filia znajduje się 

także w Krakowie, dla którego przygotowałem i prowadziłem zajęcia pt. „Czy wszystkie 

owady mają czułki?” oraz „Skąd się biorą motyle?”. Zajęcia były dedykowane dla grupy 

wiekowej dzieci 6-9 lat. Ćwiczenia kameralne przeprowadziłem na Wydziale Leśnym UR w 

Krakowie (2016 i 2017 r.). 

 W 2007 r. pełniłem funkcję opiekuna naukowego wystawy w Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce, pt. „Piękno Owadów” (29 VI – 5 IX 2007 r.). Ponadto jestem 

autorem kilku ekspertyz naukowych wykonanych dla osób prywatnych, a dotyczących 

głównie owadów niszczących drewno. Doraźnie współpracuję lub współpracowałem z 

instytucjami państwowymi, np. Prokuraturą Regionalną w Krakowie jako biegły z zakresu 

entomologii w postępowaniu o sygn. PK IV WZ Ds.2.2016, czy też służyłem opinią naukową 

z mojej dyscypliny podczas konserwacji różnych dzieł sztuki (na zlecenie konserwatora mgr 

Moniki JAMROZIEWICZ-FILEK). Nawiązałem też współpracę z zagranicznymi entomologami, z 

którymi nadal współpracuję, m.in. Jon David SWEENEY (Natural Resources Canada, Canadian 

Forest Service, Fredericton, Kanada), Nobuo OHBAYASHI (Kanagawa, Japonia), Mikhail 

DANILEVSKY (Moskwa, Federacja Rosyjska). Efektem tej współpracy są wspólne publikacje 

oraz wymiana materiałów entomologicznych wykorzystywanych w badaniach. Do 

działalności edukacyjnej, popularyzującej entomologię zaliczam również opinię naukową 

wygłoszoną w programie radiowym (Radio Kraków), oraz prowadzenie strony internetowej 

Sekcji Entomologicznej działającej w ramach Koła Naukowego Leśników na UR w Krakowie 

(http://les.ur.krakow.pl/sel/). Na stronie tej znajduje się m.in. 31 felietonów, będących relacją 

z naszych wypraw naukowych oraz informacje na temat tworzonego zbioru chrząszczy. W 

galerii fotograficznej znajduje się ponad 250 zdjęć stanowiących uzupełnienie wspomnianych 

relacji. Część z nich prezentowana była na czterech wystawach fotograficznych na Wydziale 

Leśnym oraz Wydziale Ogrodniczym (aktualnie Wydz. Biotechnologii i Ogrodnictwa) UR w 

Krakowie. Wyniki badań naukowych realizowanych przez prowadzoną przeze mnie od 1997 

r. Sekcję Entomologiczną przedstawiane byłe na poziomie Wydziałowych, Uczelnianych a 

nawet Międzynarodowych Sesji Kół Naukowych. W latach 1997 – 2017 naszymi referatami 

zdobyliśmy wiele wyróżnień i nagród, w latach 2013-2014 na różnych sesjach zajmowaliśmy 

I miejsce (szczegóły w załączniku 5). 

 W zakresie popularyzowania nauki – entomologii, jestem współautorem dwóch 

książek, a także 5 publikacji, z których 3 dotyczą bezpośrednio entomologii, opublikowane w 

czasopiśmie Wszechświat (Rossa 2001, 2002, 2006) oraz jednej relacji z wyprawy naukowej 

„Ukraina: Krym 2008” (ROSSA 2012a, b). 
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