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M ZEAL I TvVO ZOOLOGICZ JE
ZOOLOGICAL M ' EOLOGY

MUZeUll1 Zoologiczne Instytutu Zoologicznego
Uniwersytetu we Wroclawiu (1963-1968)

Zoological Museum of the Zoological In titute, Wroclaw niwersiiy
(1963 - 196 )

WLADYSLAW RYDZEWSKI

Do roku akademickiego 1962/1963 Muzeum
Zoologiczne wchodzilo organizacyjnie w sklad
Katedry Zoologii Og6lnej, kt6rej kierownik
wyznaczalkierownika Muzeum 1. W listopadzie
1963 r. zarzadzeniem Ministra Szkolnictwa
Wyzszego Muzeum Zoologiczne stale sie samo
dzielna jednostka w ramach Instytutu Zoolo
gicznego Uniwersytetu Wroclawskiego, z kie
rownikiem mianowanym przez Ministra. Spra
wozdanie ponizsze dotyczy tego okresu istnie
nia Muzeum.

1. 0 r g ani z a c j a. Po przeprowadzonej
reorganizacji, Muzeum sklada sie z trzech dzia
l6w: a) zwierzat bezkregowych, b) owad6w,
c) zwierzat kregowych.

2. Per son e 1. Kierownikiem Muzeum jest
prof. dr Wladyslaw Rydzewski 2. Kierownika
mi dzialow sa w porzadku podanym w punkcie
1: adiunkt dr Andrzej Wiktor, adiunkt dr Woj
ciech Pulawski, starszy wykladowca dr Zofia
Kozikowska. W dziale kregowcow zbiorem
osteologicznym opiekuje sie asystent naukowo
-techniczny lek. wet. Jacek Zablocki, a ptakami
asystent naukowo-techniczny mgr Zbigniew
Jakubiec. Ponadto w Dziale Zwierzat Bezkre-

1 1946-1950 doc. dr Jan Kinel, 1950-1962 prof. dr
Janina Janiszewska.

2 Prof. Rydzewski ,jest rownoczesnie kierowni
kiem Zakladu Ornitolc ~ii UWr.

gowych pracuje asystent naukowo-techniczny
mgr Jadwiga Wiktorowa, a w Dziale Owad6w
adiunkt dr Mieczyslaw Kak. Muzeum posiada
jednego preparatora oraz trzech laborant6w.

3. Po m i e s z c zen i a. Muzeum posiada
cztery sale wystawowe, dwie sale magazynowe,
dwa strychy zaadoptowane na magazyny, pra
cownie dla student6w, osiem pomieszczen dla
pracownik6w, ciernnie Iotograficzna, komore
dezynsekcyjna, preparatornie i trzy magazynki
podreczne 3. Z sal wystawowych na razie
w jednej jest wystawa, jedna miesci magazyn
zbior6w entomologicznych, w dwu ostatnich
projektuje sie w najblizszej przyszlosci urza
dzenie wystawy po przeprowadzeniu remont6w
i adaptacji.

4. P r a can auk 0 w a. Prace badawcze
w roznych dziedzinach zoologii przedstawiaja
sie nastepujaco:

a) Malakologia - badania nad slirnakami
nagimi Europy ze szczeg6lnym uwzglednieniern
Polski i Bulgarii oraz badania faunistyczne
i zoogeograficzne nad mieczakarni wsp6lczesny
mi i subfosylnymi Polski (dr. A. Wiktor);

b) Helmintologia - badania nad nicieniami

3 Niekt6re z tych pornieszczen sa jeszcze w trak
cie adaptacji, wyrnagaja wyposazenia w szafy, rega
Iy itp.
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i tasiemcami pasozytniczyrni slimakow (mgr J.
Wiktorowa);

c) Entomologia - badania systematyczne
nad palearktycznymi blonkowkarni z rodziny
Sphecidae (dr W. Pulawski) i chrzaszczami
z rodziny Cisidae (dr M. Kak);

d) Ichtiologia - badania nad systematyka,
biologia i ekologia ryb oraz skorupiak6w pa
sozytujacych na rybach ze szczeg6lnym uwz
glednieniem problem6w gospodarczych (dr Z.
Kozikowska);

e) Ornitologia - badania nad rozmieszcze
niem i zageszczeniern ptak6w na roznych tere
nach (mgr Z. Jakubiec).

Prace opublikowane w okresie sprawozdaw
czym podane sa na k0I1CU artykulu.

5. D y d a k t Yk a u n i w e r s y t e c k a.
Muzeum prowadzi specjalizacje w dzialach re
prezentowanych przez swych pracownik6w
naukowych pod kierunkiem kierownika Muze
urn. Przepustowosc Muzeum lacznie z Zakla
dem Ornitologii wynosi do 10 os6b rocznie,
w zaleznosci od ilosci zgloszen na poszczeg6lne
kierunki i limitu przyznanego Muzeum przez
Rade Naukowa Instytutu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano
w Muzeum 1 doktorat i 10 magisteri6w (2 ma
lakozoologia, 1 entomologia, 7 ichtiologia).

Dr Kozikowska, dr Pulawski i dr Wiktor
prowadza wyklady dla IV i V roku Zoologii
oraz biora udzial w pracowni specjalnej (wy
brane dzialy) dla student6w III roku zoologii.
Praktyki wakacyjne dla III roku wchodza
rowniez w zakres dydaktyki uniwersyteckiej
Muzeum.

Sposrod pracownik6w Muzeum trzy osoby
maja w toku przewody habilitacyjne, trzy inne
sa w trakcie opracowywania rozpraw dok
torskich.

Dzialalnosc dydaktyczna kierownika Mu
zeum jest tu pominieta ze wzgledu na laczenie
przez niego kierownictwa Muzeum i Zakladu
Ornitologii.

6. D z i a I a I nos e w y s taw 0 w a. W li
stopadzie 1965 r. w rocznice 20-1ecia Uniwersy
tetu Wroclawskiego otwarto wystawe "Zwie
rzeta roznych srodowisk" przeznaczona glow
nie dla szkol i pierwszych lat studi6w. Wy
stawa ta, urzadzona wysilkiem calego zespolu
przy minimalnych kredytach dodatkowych, zy
skala sobie uznanie publicznosci i przyniosla
tw6rcom nagrode zespolowa II stopnia Ministra

Szkolnictwa Wyzszego. Rownoczesnie wzbudzi
In "apetyty" zwiedzajacych na dalsza jej roz
budowe, co znajduje wyraz w licznych uwa
gach i zapisach w ksiedze zwiedzajacych wy
stawe, Wystawa pokazuje zwierzeta w6d s1OO
kich, ocean6w, las6w, przestrzeni otwartych,
daje przeglad charakterystycznych form dla
roznych region6w zoogeograficznych swiata,
pokazuje szkodniki owadzie, niekt6re gatunki
wytepione przez czlowieka itd. Wystawa po
siada komentarz odtwarzany z tasmy magne
tofonowej. Od stycznia 1966 do listopada
1968 r. (z dluzszymi przerwami spowodowa
nymi ustawicznymi remontami w Instytucie)
wystawe zwiedzilo 261 wycieczek oraz 18906
gosci indywidualnych. Lacznie obejrzalo jq
28098 os6b.

Projekty najblizsze obejmuja dwie sale,
w kt6rych bedzie przedstawiona ewolucja
swiata zwi erzecego w szerokim tego slowa zna
czeniu. Pierwsza z tych sal poswiecona bedzie
fiIogenezie ukladu kostnego kregowcow w opar
ciu 0 bogate zbiory osteologiczne Muzeum.
Ostatnia sala wystawowa bedzie do dyspozycji
dopiero po uzyskaniu nowych pomieszczen dla
przeniesienia znajdujacych sie w niej cennych
zbior6w entomologicznych.

7. P r ace k 0 n s e r wac y j n e i p o
r z q d k 0 w e. Dokonana reorganizacja Muze
urn i obsadzenie dzialow przez specjalist6w
pozwolilo na wlasciwe porzadkowanie zbior6w
i ich konserwacje. Przy ilosci i [akosci posia
danych zbior6w jest to praca olbrzymia i za
krojona na szereg lat nastepnych, Jej wlasciwe
przeprowadzenie bedzie wymagalo zatrudnienia
nowych pracownik6w, zwlaszcza technicznych,
wlasciwego zorganizowania preparatorni itp.
Pilna potrzeba jest rowniez uzyskanie powaz
niejszych kredyt6w na zakupienie dose duze]
ilosci pudel entomologicznych, szaf i innego
sprz~tu.

Wsrod dotad wykonanych prac na uwage
zasluguja w Dziale Bezkregowcow: odczyszcze
nie (umycie) zbioru koralowc6w i gabek, za
bezpieczenie suchych okaz6w oslonami z folii,
uporzadkowanie do rodzaj6w zbior6w miecza
k6w, szkarlupni, robak6w, pierscienic, wij6w,
skorupiak6w i pajeczakow, Przy porzadkowaniu
zbior6w odnaleziono i zabezpieczono 103 typy
opisowe koralowc6w, pajakow, mieczakow i in
nych. Sa to typy opisane przez Kilkenthala,
Grubego, Paxa, Wiktora i Riedla.
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W Dziale Owad6w uporzadkowano zbi6r
owad6w suchych, przeprowadzano corocznie
dezynfekcje zbior6w, zmieniajac we wszystkich
pudlach pojemniki z paradwuchlorobenzenem.
Wydzielono i zabezpieczono bezcenny zbi6r
blonk6wek Gravenhorsta, uporzadkowano za
kupiony zbi6r blonk6wek Noskiewicza . Przed
Dzialem stoi wielka praca komasacji niekt6rych
zbior6w - bedzie ona mogla bye podjeta do
piero po uzyskaniu ponad 200 niezbednych na
poczatek nowych pudel entomologicznych oraz
odpowiedniej ilosci szaf. Muzeum posiada
w omawianym dziale 500 typ6w opisowych
Gravenhorsta i okolo 40 Noskiewicza.

W Dziale Kregowcow uporzadkowano
i skartotekowano zbiory ryb, plaz6w i gad6w.
Odnaleziono i zabezpieczono 4 typy opisowe.
Dzial odczuwa dotkliwie brak na rynku krajo
wym duzych hermetycznych pojemnik6w
szklanych 0 szerokim ujsciu.

Uporzadkowano i skartotekowano 3055 sk6
rek ptak6w krajowych i palearktycznych zbioru
naukowego. Oczyszczono gruntownie ponad 700
okaz6w ptak6w wypchanych i zabezpieczono je
oslonami z folii. Rozpoczeto porzadkowanie
i komasacje zbioru jaj.

Oczyszczono i zabezpieczono folia okolo 150
okaz6w ssak6w, uporzadkowano ogromny zbi6r
preparat6w mokrych, rozpoczeto porzadkowa
nie zbioru osteologicznego i segregacje zbioru
porozy,

Wszystkie wymienione wyzej prace nie sa
jeszcze ukonczone i duzo okaz6w czeka jeszcze
na wlasciwe zabezpieczenie. Jest to sprawa
pilna i konieczna, niestety niedostateczna Hose
personelu technicznego nie jest w stanie szyb
ciej sprostac zadaniu.

8. W s P 6 I p r a c a k r a j 0 wa i zag r a
n i c z n a. Zbiory Muzeum sa w szerokim stop
niu udostepnione specjalistom krajowym i za
granicznym. W okresie sprawozdawczym, tj. od
pazdziernika 1963 do pazdziernika 1968, Mu
zeum goscilo 32 specjalist6w polskich i 12 za
granicznych z Bulgarii, Francji, Holandii, NRD,
USA i Zwiazku Radzieckiego. Niekt6rzy goscie
pracowali w Muzeum po pare tygodni i z dwo
rna nawrotami.

. Muzeum wypozyczalo okazy do prac badaw
czych z instytucji krajowych i zagranicznych.
Na prawach wzajemnosci okazy nasze byly
wypozyczane roznyrn instytucjom w kraju i za
granica.

Sposrod powazniejszych instytucji nauko
wych z kt6rymi jest utrzymywany staly kon
takt naukowy mozna wymienic: Instytut Zoo
logiczny PAN, Zaklad Zoologii Systematycznej
PAN, Instytut Ekologii PAN, Morski Instytut
Rybacki, katedry zoologii Uniwersytet6w vr. Po
znaniu, Lublinie, Lodzi, WSR w Olsztynie itd.
Kontakty zagraniczne obejmuja: British Muse
um (Natural History), Londyn; Zoologisches
Museum, Berlin; Rijksmuseum, Leiden; Instytut
Zoo!' A.N. Leningrad, Musee Zoologique, Lau
sanne oraz instytucje zoologiczne w Sofii, Pra
dze, Montrealu, Paryzu, Monachium, Jenie,
Frankfurcie n/Menem, Wageningen, Genui, We
necji, G6teborgu, Bukareszcie, Budapeszcie itd.
Pracownicy Muzeum wyjezdzali w celach nau
kowych do Austrii, Bulgarii, Francji, Holandii,
NRD, Szwajcarii, Wegier i Zwiazku Radziec
kiego.

9. Pow i ~ k s zan i e z b i 0 r 6 w. Kierow
nictwo Muzeum przyjelo zasade gromadzenia
zbior6w naukowych tylko w tych dzialach,
w kt6rych Muzeum posiada specjalist6w lub
dla okreslonych specjalist6w polskich. Wobec
katastrofalnej ciasnoty w magazynach groma
dzenie bez wyboru zbior6w doprowadziloby
wkr6tce do zajecia kazdego skrawka wolnej
przestrzeni i zakorkowaloby dalsze mozliwosci.
Poza zbiorami naukowymi starano sie uwzgle
dniac wymogi wystawy, przygotowujac okazy
pod katern widzenia jej potrzeb. Nleoceniona
pomoca w tym kierunku jest Wroclawski Ogr6d
Zoologiczny z reguly przekazujacy Muzeum
padle zwierzeta,

Sposrod powazniejszych nabytk6w w zbio
rach naukowych wymienic nalezy:

W Dziale Zwierzat Bezkregowych okolo
20000 okazow z 283 stanowisk w Polsce, ok.
15000 okaz6w ze stanowisk w Bulgarii (A. Wik
tor), okolo 600 okaz6w mieczakow i okolo 100
okaz6w skorupiak6w z Atlantyku i podnoza
Alp (dr Z. Kozikowska).

Dzial Owad6w wzbogacil sie 0 zakupiony
zbi6r prof. Noskiewicza (okolo 50000 okaz6w),
zbi6r Braconidae krajowych (ok. 500 okaz6w),
owad6w z Bulgarii (ok. 400 okaz6w) zbi6r
Cisidae z Persji (ok. 200 okaz6w) i z Polski
(ok. 500).

W Dziale Kregowcow ok. 300 okaz6w ryb
ze Slaska i Mazur, ok. 400 okaz6w ryb slodko
wodnych z poludnia Francji i Jury oraz Ka-
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nady, ryb morskich z Morza Sr6dziemnego
i Atlantyku.

Przybytki ptak6w i ssak6w dotycza gl6wnie
okaz6w przeznaczonych na wystawe.

10. D z i a I a 1 nos e r 6 z n a. Pracownicy
Muzeum biora udzial w roznych organizacjach
i zespolach redakcyjnych. Dr Kozikowska jest
rzeczoznawca FAO w zakresie ryb i skorupia
k6w pasozytniczych i wsp61pracuje ze Zjedno
czeniem Panstwowych Gospodarstw Rybackich
i Polskim Zwiazkiem Wedkarskim. Dr Pulaw
ski jest redaktorem Polskiego Pisma Entomo
logicznego i czlonkiem Komitetu Redakcyjnego
Kluczy do Oznaczania Owad6w Polski. Dr A.
Wiktor jest czlonkiem Komitetu Redakcyjnego
Kluczy do Oznaczania Bezkregowcow Polski.
Prof. dr W. Rydzewski jest redaktorem Acta
Ornithologica i The Ring. Jest m. in. czlonkiem
Miedzynarodowego Komitetu Ornitologicznego,
Czlonkiem Euring i przewodniczacym Polskiej
Sekcji Miedzynarodowej Rady Ochrony Pta
k6w.

Z a k 0 nc zen i e. Muzeum Zoologiczne In
stytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wroclaw
skiego rna do spelnienia powazna role spoleczna
w dziedzinie popularyzacji i upowszechnienia
zoologii. Posiadajac odpowiednie pomieszczenia
oraz bogate zbiory, moze i powinno sprostac
temu zadaniu. Najpowazniejsza przeszkoda
w jego realizacji jest brak rak, kt6re moglyby
jq wykonac, a rownoczesnie brak czasu spowo
dowany obciazeniami dydaktyki uniwersytec
kiej. Przeszkoda druga jest skromny budzet
Muzeum, kt6ry nie pozwala na szerszy oddech
organizacyjno-techniczny. Wystawiennictwo zo
ologiczne jest kosztowne i nie ma na to rady.
By sprostac zadaniu, kt6rego wartosc i waznosc
spoleczna nie ulega watpliwosci, Muzeum Zoo
logiczne Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu
Wroclawskiego, jako jedyna tego rodzaju in
stytucja na Ziemiach Zachodnich, musi uzyskae
odpowiednie kredyty i etaty. Sadze, ze dzialal
nose dotychczasowa wskazuje na dobra robote,
a ta zawsze i we wszystkich okolicznosciach
powinna bye popierana i rozwijana.

ummury

The Zoological Museum became independent
unit of the Zoological Institute, Wroclaw Univer
sity, in 1963. It is divided into three departments:
Invertebrate animals, Insects, and Vertebrate ani
mals.

The more important collections of the following
groups are worth to be named: Sponges, Corals,
Hymenoptera (especially the Gravenhorst's and Nos
kiewicz's collections), Butterflies, Beetles, Fish,
Birds and a large collection of Mammalian ske
letons. Among the specimens preserved there are
over 650 descriptive types of various animals.

As a part of the University the Museum's
staff is supervising undergraduates' work and dur
ing the period covered by this report ten persons
obtained their M. Sc. degrees. One person was
granted the title of doctor of zoology.

Besides the routine conservation work the staff
organized in 1965 the first exposition hall where
animals of different biotopes are shown. This ex
hibition was seen by about 30000 visitors.

Research was carried out in various fields of
zoology. The list of papers published in the period
1964-1968 closes this Director's report for that period
of time.

Publikacje wspfilpracownlkew l\Iuzeum
za okres 1964-1968

K 0 z i k 0 w s k a, Z·., 1965: Crustaces, parasites des
poissons de la Pologne III. Resultates des ex
plorations sur les poissons de la cote meridio
nale de la mer Baltique. Pol. Arch. Hydrobiol.,
XII I (XXVI), 1:97-104.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., 1965: Crustaces, parasites des
poissons de la Pologne IV. Les effets des ex
plorations sur les poissons de la Basse Silesie.
Pol. Arch. HydrobioI., XIII (XXVI), 1:105- 113.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., i inni (opracowanie zbiorowe),
1965: The Iimnological character of river Barycz
drainage area, with special reference to its
carps ponds (Pisces). XVI LimnoI. Conventus in
Polonia 1965, Pol. Acad. Sc. Hydr. Comm. : 33.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., 1966: Une analyse des popula
tions de poissons dans trois lacs pres de Miko
lajki (Mazury). Verh.. Intern. Verein Limnol.,
16:1088-1094.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., 1967: Uwagi nad moztiwoscia
zastosowania pewnych metod w badaniu pro
dukcji ryb. Pam. VII Z'jazdu Hydrob, Pol., 72.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., P. La u r e n t, 1967: Kilka obser
wacji nad sztucznym tarlem ryb z rodzaju Core
gonus. Pam. VII Zjazdu Hydrob. Pol.: 72-73.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., K. Pod 0 s k a, 1967: Strzebla
potokowa, Phoxinus phoxinus (L.) na Dolnym
Slasku, Pam. VII Zjazdu Hydrob. Pol.: 74.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., M. S y r y t c z y k, L. G a w i n
s k a, 1967: Materialy do charakterystyki ploci
Rutilus rualus (L.) Polski. Pam. VII Zjazdu
Hydrob, PoL: 74.

K 0 z i k 0 w s k a, Z'., J . S z k u d I are k, 1967: Wstep
ne obserwacje nad ekologia narybku i ryb
mlodocianych kilku gatunk6w jeziornych. Pam.
VII Zjazdu Hydrob. Pol.: 75.

K 0 z i k 0 w s k a, Z., i inni., 1966: Zoologia. Podrecz
nik dla technikum rolniczego. PWRiL, Warsza
wa: 1-334. wyd. III, 1968 wyd. IV.

P u I a w ski, W., 1964: Etudes sur les Sphecidae
(Hym., Sphecidae), Pol. Pismo Ent., 34:63-155.
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P u 1 a w ski, W., 1965: Diplopleetron asiaticum sp.
n. (Hym., Sphecidae) , Pol. Pismo Ent., 35:221-224.

P u 1 a w ski, W., 1965: La structure du premier
segment abdominal dans le genre AmmophiZa K.
(Hym., Sphecidae) et ses consequences systema
tiques. Pol. Pismo Ent., 35:259-262.

P u 1a w ski, W., 1965: Sur la synonymie de certains
Sphecidae (Hym.) palearctiques, Pol. Pismo Ent.,
35:563-578.

P u 1 a w ski, W., 1967: Hymenoptera from Turkey.
Sphecidae, II. (Genera Astata Latreille and
Tachysphex Kohl), Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.),
Entom., 19, 6:381-406.

P u 1 a w ski, W. , 1967: Klucze do oznaczania owadow
Polski. Cz~sc XXIV. Blonkowki - Hymenoptera.
Zeszyt 64-65. Osowate - Vespidae, Masaridae.
Warszawa, PWN, p. 84.

P u 1 a w ski, W., 1967: Ergebnisse del' zoologischen
Nubien-Expedition 1962, Teil XXXI. Sphecidae
(Hymenoptera), Ann. Nat. Hist. Mu s. Wien, 70:
387-388.

P u 1 a w ski, W., 1968: Miscophus heliophiZus sp, n.
(Hym., Sphecidae), Pol. Pismo Ent., 38:285-287.

Wi k tor, A., 1964: Mieczaki ziemi Klodzkiej iGor
Przyleglych. Studium Iaun istyczno-zoogeograficz
ne . Pozn. Tow. Przyj . Nauk, Kom. Biol. 29,
1:1-129.

Wi k tor, A., 1965: Gory Stolowe (Table Mountains)
- Fauna. Pol. Ac. of Sci. Hydrobiol. Kom.
Limnologorum Conventus : 17-21.

Wi k tor, A., 1966: Deroceras praecox n. sp. (Pul
monata, Limacidae). Ann. Zool., 13, 18:449-457.

Wi k tor, A., 1967: Nowe dla Polski slirnaki nagie
z rodziny Milacidae i Limacidae (Gastropoda,
Pulmonata). F'ragm. Faun. 13, 19:323-335.

Wi k tor, A., 1967: Lutopelte (Liolytopelte) moldaviea
Grossu et Lupu (Limaeidae, Gastropoda) w Pol
sce. Przegl. Zool., 11, 4:385-388.

Wi k tor, A., K 0 w a 1ski, K., M 1 y n a r ski, N.,
W 0 los z y n, W., 1963: Postglacjalna fauna
z Jozefowa, pow. Bilgora]. Folia Quaternaria,
14:1-26.

Wi k tor, A., K 0 w a I ski, K., K 0 z low ski, J.,
K r y sow s k a, M., 1965: Badania osadow schro
niska w Puchaczej Skale w Pradniku Czajkow
skim, pow. 01kusz. Folia Quaternaria, 20:1-44.

Wi k tor, A., Sal' 0 s i e k, J., S e m bra t, K., 1967:
Sudety. Przyroda Polska, Warszawa.

Wi k tor, A., U r ban ski, J., 1967: Beitrage zur
Kenntnis bulgarischer Nacktschnecken (Moll.
Pulm.) Systematische, Zoogeographische und
Okologische Studien tiber die Mollusken del'
Balkan-Ha1binsel. VIII. Bull. de la Soc. d. Sc.
et d. Lettr. de Poznan. D, 8:47..,95.

Wi k tor, A., K 0 w a I ski, K., K 0 z low ski, J.,
K., K r y sow s k a - I was z k i e w i c z, A., P a w
l I k 0 w a, B.: Badania osadow schronisk po
ska1nych w Zytniej Skale (Beblo, pow. Krakow),
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