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\ Y trzy lata po objeciu pmcy w Mu zeum Zool ogicznym
niwersyt etu we \ Yrocla \\,ill '

After th ree years work in the Zoologica l ~t USCll lll

01 the University 01 WrocIllW"

JAN KINEL t

Po tygodn iowe j podroay dobijamy dnia 18
czerwce 1946 r . do Wroclawia ; noc spedaamy
w wagonach; nazajutrz pocteg przewozi nas
z Dworc a Odrzanskiegc na Gt6wny . Po drodze
oglademy mcrae ruin, wSrOO kt6rego zazna
czajll ste, jak wysepki, grupy mniej zniszczo
nych damostw ze sladami zamieszkan ia. Z cie-

• ZmarJy 30. XII. 1950 r . doc. dr Jan Klnel, b. dy
rektor Muzewn im. Dzleduszyck lch we Lwowte, wy
bitn,r koleopterolog, w trzy la ta po objecl u klerow
nlctwa Muzeurn Ins tytu tu z ccr cet cene eo Unlwenytetu
we Wroclawlu z.e tkOill s l~ ze wspomnlenlaml prof.
F. Pa xa j un . (p. daleJ etr, 307), ostatnlego kustosz.a
Muzewn z cz.as6w nlemleck ich. Nloiejszy artykul jest
odpowiedzl~ na publlkacj~ Paxa. Ze wzgl~u na pc
wszechoie znanllo wag~ naukcwa zbior 6w Muzewn
Zoologl cllleg o, dajemy pny art,rkule dl utsze s tresz
czenle w j~zyku angielsklm. Ta pojmlermie wyda oa

kewoscla mysle 0 tym, jak przedstawia sie
po praejsctech wojennych nowa s iedziba moj ej
pra cy, t j . Muzeum przy Instytucie Zootogic:z
nym Uniwersytetu Wrocl awskiego.

Na drugi dzien (po uprzednim zgtoszeniu
sle do pracy u Pana Rektora), zwiedzam gmach
Ins tyt ut u Zoologicznego i zbiory muzealne tak,

praca doc. dra J ana Kinela, przypominaJqca plerwsze
wy silkl naukowych pl ac6wek organlzuJlIocego sit pol
sk iego un iwersytetu we Wroclawiu, rna pewne zna
czenle hlstoryczne. Umleszcz.ailloC ill w "Przeglqdzie
Zoologlcznym", pragn ie red akcja zlot y(: h old przed
wcsesnte zmarlemu Koled ze, zasluione mu dIa polskiej
zoologll (Przypis redakcjl).

.. Th is is a post-mortem article of late Docent
Jan Kinel, Ph. D., until 1950 the custodian of th e
ZOOlogical Musewn, Wroclaw Univers it y.
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jak rzeca praedstawiata sie po zirnie, kt6ra mi 
neta od czasu aakoncze nia dztalan wojennych
w miescie .

Mimo pierwszych prac, dokonanych t uz po
ustaniu walk, dla zabezpieczeoia zbioc6w, oraz
mimo pierwszych remont6w za inic jowanych
przez org anizatara i kferown tka Instytutu Zo
ologicznego, prof. K. Sembrat a, ogro m znisz
czenia przedstawia sle jesz cze w calej pern io
Piectopletrowe skrzydlo gmachu muzealnego
z troj etazowa ha la wystewowa . rozbite born
bami u swe j poludniowej scleny cd d achu d o
piwn ic; na ziemi w tyro m iej scu stozek nasy
powy wsze lakiegc gru zu, wierzcholkiem swym
slegajacy do poziomu II plet ra. Pod gruzem
zagrzebana maczna cz~sc biblioteki Instytut u
i wars ztat prepara torski. Z wiazania d achowego
zwisaja poglete W rozne stro ny dzwigary.

Idelemy na gore : w rozwartej na poludnie
ha li stoimy, jak na galer-i i, z kt6rej roztacza s i~

widok w dal na ruiny miasta; z gtebt stercza
zieleniaste szczyty drzew ogrodu botanicznegn,
a ned tyro nieb iesko-sloneczne sklepienie. Na
samej ga ler ii a tmosfera stechle] wilgoci; za
umeblowan ie stuza szkie lety i el aznych szaf
z odlamkami szkla w ramach oraz W nieladzie
ro zrzucone sprze ty i materialy, kt6re gdzi e
indziej pomieszczenia nie znalazfy . To wszystko
pokryte ps tra warstwa kurzu .

W gl6wnym budynku mniejsze spustosaente.
tylko brak szyb w oknach i sza fac h, kt6re wy
lectely ' ad naporu pobliskich bomb. Okna za
latane C'Z~Sciowo szklem , w wi~kszosci deska·
mi, co byto do dyspoz ycji. Na szafy szkla nie
starczylo. Nat ura lnie kurz i chlodna wilgoe
w salach, podobnie, jak w rozbitej ha li. Od po
wiedni do tego wygl~d okaz6w wypchanych
i sloj6w, na kt 6rych napisy etykiet z trudnoS
cill tylko m:>zna odczytae. Zbiory wypeloiaj~

szafy szcze lnie; poza t yro porozs tawiane g~sto

na pod lodze, mi~dzy sz.a fami, pozostawiajll nie
wiele m ;ej sca oa przejscie ; jeden z objaw6w
naglego zoiszczenia powierzchni muzealne j.

My, kt6rzySmy ostatnio przybyli, pracown i
cy Ins tytutu, prof. Noskiewicz i j3, lokujemy
si~ w niezbyt obszernych boksach miE:dZY sza
fami. Zreszt~ zaj~ia na razie S<\ raczej ruch
liwe niz siedztlce. Wczesniej przybyli pracow
nicy takze scisni~i w swyc h pom ieszczeniach ;
prof. Szarski wSrod szkiele tow kr~goW'C6w,

a kierownik Instytutu i dziekan Wydzialu,
pro f. Sembrat ze swymi asyste ntami i sekre-

ta rka, wSr6d slojow preparatowych i stoscw
ksiaaek w jednym, niezbyt obszernym pokoju.

W petnym biegu &l prace remontowe, za
caynajqce ste od parteru . Zamie rzone jest ukon
czente dwu dalnych kondygnacji przed zima,
leca z powodu trudnosc i czasu powoje nnego
prace te przeciagnely si~ do wiosny i zime
spedztlismy w dotych czasowyc h pomiesacze
nie ch . Do pokoi ku dz iek ana chodzi liSmy orne
wtee czynnoSci biezace i aegraec ste, bo tylko
tutaj great wstawiony piec.

Z wtosna zeczeto remonty na g6rnych pie
trach Muzeum. Nad. szkie le tem wieloryba zbu 
dowano drewntana szope dla ochrony; inne
mniejsze szkielety przenies iono do sasiednlej
saIi ..slaskie]". I 18k opreantatc sie sa le do
remontu , jedne po drugtch . P o ukonczeniu re
mont6w Muzeum by lo gotowe do dal szego etapu
prac na d odbudowa . Rownoczesnie znala zly po
mieszczen ie zaklady naukowe, w Iloscl 0', jak 
kolwiek zbyt cias ne dla roawtntecla ncrmalnej
dziala lnoSci.

Kolejny etap pracy muzealnej, rozpocaety
z koncem wiosny, polegal na ocayszczeniu
zakurzonych okaz ow, pomyciu stojow i prze
remontowan iu uszkodzonych , oraz umyciu szat.
P ray t ych pracach poraedk owyc h zajeci byli
wszyscy pracownicy Instytut u, zar6wno adm i
ntstracyjni, jak i naukowi oraz studenci w ra
ma ch swych swiadczen na rzecz Bratn iej Po
mocy. Mimo to praca praeciagnela si~ do wiosny
1949 r . i nie mogta bye do kon ca doprowadzona
z braku pomieszczen dla zbior u gad6 w i pla
ZOw. Udalo s i~ te'i QSzklie sz.afy z ssakami;
inne pozak lejano tym: zasowo papierem .
W kaidym razie 5<\ zabezpiec zone przed kurzem
i wilgoci'l oraz inwazjet szkodnik6w. Przed
wstawieniem do szaf przeprowadzono gene·
raIn~ dezynsekcj~ zbiorow ssak6w, ptakow
i owad6w.

W tak urzetdzonym Muzeum mozna zori en
towae si~ 0 jego zasobach i materi alach. Tru·
dniejsza natomiast jest przybliiona choeby
ocena strat , jakie Muzeum ponioslo. NoW'Szych
in wentarzy nie zastalem; straty nie dajll po
j~cia 0 stanie zbior6w. Historycz n ie cenny jest,
pierwszy zapewne, inwentarz z 1815 r., spi·
sa ny wlasnor~znie przez pierws:zego profe
sora zoologii Uniwersytet u Wroclawskiego,
J . W. Gravenhorsta, slynnego badacza w za
kresie entomologii systematycz ne j.

Pewnych punkt6w orientacyjnych dla oce-
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ny str at dostarcza sw ieao wydana broszura
prof. F. Paxa I , kustosza Mu zeum przed wo j 
ria. Zaraz po wkroczen iu Wojsk Polsk ich pray
by l on do Wroclawia i zaj,,1 si,: ustaleniem
rozmiarOw zniszczen. Podaje miE:dzy innymi,
ze ze zbiorcw zoologtcmych wielkiej hali wy
stawowej eachowato sie oketo 6oof. ekspona
tow, po czym pisze:

" Frei lich a r beite -
ten Wind und W et
ter unaufhfulich an
der Zerstorung der
biologtschen Gru p
pen und Schaukas
ten, und so wird
he ute bereits (1949
-J. K.) manches ver
loren setn, was noch
vor ha nden war , als
ich im Sommer 1945
mit mei nen Schii
tern eine Bestands
au fnah me durch
fiihrte. Diese Ver
Iuste zu vermeiden,
lag au sserhallb der
Macht der polnischen
Verwaltung" .

Najwieksze stra 
t y. zdaniem Pax a.
m iala poruesc sala
anatomii por6wnaw
czej . Liczne prepara
ty spirytusowe padly
pastwa nemtetnycb
amator6w alkoholu.

Silne str aty Pax
stwierdzil tea wsrcd
zbior6w naukowych :

..Der grosste Verlust ... betraf unsere wun
dervolle Korallensamm lung. Die in ih r ent
ha ltenen Typen, die W. Kiikent ha l un d ich
beschrleben haben, mussen wohl als vet-loren
gel ten".

o zbiorze sk6rek Kollibaya re lac jonu je
Pax, ze przeniesiono je na parter dla ochrony
przed na lotami; zolnierze zalogi nierniecki ej
wyrzuca li sted skc rki przez okna . La two wy
obrazic sobie, w jakim stanie wyzbieral je
rysownik ROl'>e sp05rOd gruz6w.

I y , P a x, 1949: Er inn er ungl'n an d lo;o Wand l!'rJa hrl'
l'lnes Schll!'slers . Koleopte r. Zeit schr. I. 5'3-66.

o cennym zbior-ze motyli Wiskott a wspo
mine autor, i e zostal w wiekszej cz~'i wywie
ziony autem cieaarowym do Katcw (Can th),
w letnim semestrae 1944 r. i pozostawiony tam
bez iadnej opieki na strychu Za TU4du Miej 
skiego. T u dodam, ze podobnemu loeowt uleg !
rowniei: cenny zbi6r chrzaszcay Polentza. Na
wywin tych zbiorcw z Muzeum Pax nie mial

wpIywu.
Bezcenny zbi6 r

owad6w Gravenhor
sta z licz nymi typa
mi mia l zacbowec si~

wg Paxa w sta nie
nieuszkod zonym, jak
r-own iez co n c h y
1i a slasklc Sc holza
i Mcrkela .

Z pokoju eutora,
gdzie tenze zaste!
wszystko w POTUld
ku , zosta l porozno
szony po roinych pie 
trach wartoSciowy i
dopiero caesciowo 0 

praoowany material
kora lowe6 w, przez to,
zdaniem autora, znik
n~l praktyeznie, bo
bez jego pomocy jest
nie do odszukania.
W ten sam sposob
mial przepase mater
ial z i r Ode l siarcza
nych Europy srod
kowej , gro madzony
dlug te lat a przez au -
tora.

Tak w gl6wniejszyeh za rysaeh przedstawia
sit: relacja Paxa 0 stante zbio r6w w la tach
1945 - 1946. J ako nastepca autora na stano
wisku ku stosza Muzeum aatacz e naprzOd uwa 
gt ogclniejszej natury, potem pod am seczego
Iowa potw terdzenia, weglednie sprostowania
jego dat .

Przede wszystkim Pax ujmuj e oca lone ad
zag lady zbiory liczbowo w procentaeh przed
wojen nyeh zas0b6w i bez wzgl~u na ich stan
z3chowania. Procentowej oeeny dokona l alba
na oko , albo tei: na podstawie dostE:pn ych mu
noW'Szye h inwen tar zy, kt6rych ja jui nie za-
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sta tem, jak wyzej zaznaczono. Natomias t stan
zac howania zblorow wystapit w calej pe lni
dopiero przy odczyszczaniu i odnawianiu . Na
skutek tej pracy, ktora wykonal preparator
muzealn y, L. Szamota, wysortowano ze zbio
row pewna ilosc okaz6w, nie nedajecycb sle
w ogole do dalsze j konserwacji i pozbawio
nyeh wszelkich etyki et . P oza tyro zrcdla znisz
czen wymienione przez autora, nie przestaly
d aiabae dluzszy czas po [ego wyje Zdzie z Wro
clawla . Dolaczyty sle do nich straty awiazane
z dwukrotnym przenoszeniem zbiorcw W okre
sie remontow. St rat takich nlepodobna uniknac
przy jakirnkolwiek przenoszenlu zbtorow. Te
wszystkle okollcmosci sktada ja sie na m nie j
opt ymistyczna Q1Cen~ procentu zachowanych
zbior6w, niz to pedal Pax.

Kilka szczegolow podam w porzadku, ja
kiego trzyma sie ten autor.

W ablorze ptak6w zechowety sle takie
raadkosci, jak a lka olbrzymia (Pt curus im pen
nis L.) w dwu okazach wypchanych {nato
mias t szkielet tego gat unku przepadl) oraz
jajo wytepionego strusia z Madegeskar u
(AepyoTnis maximus). Zbiory fauny slaskte]
ocalaly nie w 80% , jak podaje autor, lecz
w pra yblizeniu w 50% , jak pokazato sie po
oczyszczeni u ich przez por6wnanie Z opisami
i z oceny przestrzent, jak a zaj mowaly przed
woj na.

Zbi6r szkielet6w rzeczywlscle rrle wyka 
zuje wielkich zniszczen, choc i tu nie obesz to
sie bez pewnycb szk6d, wywolaoych wybu
chem pobliskich bomb. To sarno dotyay luz
nych czaszek i poroay. Braki tutaj, na szcz~s

de niezbyt wiel kie, pokazujq si~ po pustych
miejscac h na sciana·ch.

Silnie ucierpial przez dzialanie bomb zbi6r
jaj pta sich; m ianowicie wi~ksze skorupki lo

st aly rozsadzone naglym cisoien iem powietrza
wewn~trznego przy tworzeniu si~ vacuum po
eksp lozji. Mi~aki zachowaly si~ oa og61 do
brze, jeieli chodzi 0 conchylia; z tyc h jedna
szafa egzot6w (nasz nr . 2, III p.) znakowane:
Hermann Rolle, Berlin W. Speyecer St lT. 8.
Dale j trz y szafy (3, 4, 22a, IV p.) lqdowych
i s lodkowod nych form zbiorow Scholza i Joch
manna. Wreszcie formy morskie 6 sza f (6,
7, 31, 32, 34, 35, IV p.) Zbiory mom pomiesz
ClOne w jednej wie lkiej sza fie w sali bezkr~

gowych (lI I p.); tu domySIamy si~ tylko stra t
wsroo slojow spiryt usowych.

Beszta beakregowych miesci sie w 10 sza
fach tegoz pietra, poza obecna wspclna sala
Muzeum i Zakladu Systematyki z wterza t
i Zoogeografii. Tu pomieszczono tak ze, z braku
Innego rniej see , ryby i oslonice . Straty w tych
grupacb na leza do grupy "spirytusowych".

Zbiory owedow, kt6re n ie byl y ewakuowe
ne, zaehowa ly si~ w dobrym stanie , nie Hczac
drobnych stosunkowo uszkodzen, spowodowa
nyeh przez szkodniki. Sa to zbiory nastepu
[ace:

Coleoptera:
Zbi6r pal earktyczny, 5 sza f (nr 3, 4, 5, 12,

27) i egzotyczny 2 szafy (nr 10, 11) .
Zb i6r Scholza, 3 szafy (nr . 8, 9, 49), spe

cja lnosc zbieracza Hydradephaga w osobnej
szafce (nr 49).

Zb ior Kolbego, jedna szafa pelna, w dru
giej [eden pionowy szereg pudel z owadami,
poza tym biblioteczka podreczna (or 6, 15).

a zbiorach Ansorgego, Dietla, Fuistinga
i Matusehki, 0 ktcrych wspomina P ax, bedzte
mowa nizej.

Lepidoptera:
Zbi6r Goetscbmanne, 60 pudet (szafa nr

13, mikra) .
Zbior pa learktyczny streckfuss-G aertnera

(3 szafy nr 21, 22, 23).
Zbi6r egzctcw Niepelta (4 szafy nr 17, 18,

19, 20).
Zbi6r Wiskotta (4 szafy, dwie pojeclyn cze

nr 38, 43, dwie potr6jne n r 32, 34). Z t ych
dwie przywiezione z Katow, jak nizej.

Hymenoptera:
Zbior Dittricha , (2 szafy fiT 51, 53).

Zb ioru gqsienicznik6w Gravenhorsta w Mu
zeum nie zast aliSmy, wbrew twierozeniu P.axa,
ze zac howal si~ w dobrym sta nie ; 0 tym mowa
nizej .

Zbi6r mrowek poludniowo-amerykanskich
Goetscha (1 szafa nr 36, zbi6r spirytusowy).

Diptera: dwie Slaty (nr 25, 29), jedna z nich
zawier.a przewainie materialy slqskie .

Rhynchota: jedna szafa (nr 30).
OTthopteroidea: jedna szafa (nr 26); z tego

egzotow 1/" palea rkt6w 1/,.
Neuropteroidea: jedna szafa (n r 33); w meJ

r6 wniez zbiorek ehrzqszczy sygnowa ny: Wars
chau, General Gouvernement, Landeskom~

mission, 1916.
Jest to pamiq tka z pierv.rszej wojny Swi.a-
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towej, w kt6rej pro f. P ax bra! udz ial, jako
taunista komis ji krajowej .

Pr6cz powytssych zbiorow e ntomologiez
nye h, osoboy zbi6r obe jrnu je pasoiyty z tej
grernady, praechowan e w spirytus ie, mtesecza
ee ste w kt lk udaiesiectu kartonaeh razem z in
nymi pasoiytami. Zbierac z IX> wtekseej czesci
niewiadomy, jak np. d la raedu Su ctoria ; brak
tei jakiehkolwiek zapisk6w muzeal nych do
tego zbior u.

Zachowal sie tez zie lnik chodnik6w zesta
wiony przez znanego spec jaliste Hertnga,
w bardzo jednak niekompletnym stanie; S<I
tylko zeszyty : 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 21, 22. Innego poza tyro zbioru mi n
w Muzeum nie zastelem.

R6wnolegle z pracami porzadkowymi w Mu
zeu m, pro wad:zUo si~ akcje za bezpieezenia zbio
r6w porzuconych. Do tego za liczam tee sprawe
reewakuacji zbiorOw wywiezionych z Muzeum
przed zamkniec iem twierdzy w 1944 r.

Tu naleea w pierwszym rzE:dzie wyiej wy
mienione dwa cenne zbiory : rnotyli Wiskotta
oraz chraasscay i pluskwiak6w Po lentza .
Obydwa zbiory byly porzucone na strychu Za
rzad u Miejsklego w Kat ach , sked ura towaltsmv
to , co ae chowe to si~ jeszcze .

A wtec ze zbiorOw Wiskotta 2 szafy, jedna
tr6jdz ie ln a, druga pojedyncsa z odpowiednimi
pudtemt; z traeci e] szafy pozostaly fragmenty
desek, na kt6rych braklo calych plat6w fomiru,
oraz lui:ne pudla z wygll\du podobne do pudel
zbior u Wiskott a . lIe byl o wszystkieh Slat w tym
zbiorze, nie wiem, podobno 8; z nieh rnamy
dzisiaj w Muzeum 4, a luznyeh pudel moie
jeszoze na jednl\ pojedyneZ<l s:zaf~ nazbieramy .

Ze zbioru Poten tza wr6cila , r6wniei z Kq
t6w, JOOna potr6 jna szata chrUlszczy (Cicinde
Uda e IX> Phytophaga wh,eznie) z braldem 8 pu
del w tej par tii; pr6cz tego 15 pudel \I..i~kszyeh,

innyeh wymiar6wj w tyeh znajduh si~ r yj
kowce (8) i pluskwiaki (7). Szaf d» nich bra
kuje.

Z K<it6w przywieziono r6wniei zbiory, 0 kto
r yeh wywiezieniu P ax nie wspomina , miano
wie ie zbiory Ditt richa i Gravenhorsta. niestety
w drobnych fragmentach tylko, przynajmniej
ten osta tni; obydwa bez szal. R6m iea mi~zy

obydwu zbiorarni jest tao pr6cz innych , ze
podczas gdy zbi6r Dittricha byl cz~iowo nie
ru szany z MU"Zeum, t o zbi6r Gravenhorsta
zn ikn"l stqd zupelnie , jako ealooc, 0 kt6re j

Pax pisze , ze zachowala sit: komple tnie . Na
slad zbioru Gravenhorsta trafil iSmy po raz
pierwszy w Katach, gdzi e byly wSr6d. luinyeh
pude l zbior u Dittr ieha i w podobnych do nich
pudlech . Dop iero przy bl iZszym przegledaniu
przywiezionyeh zbiorOw w Muzeum pokaza lo
ste, .ie w 10 pu dlaeh z ni eh znajduja ste same
t ypy Gravenhorsta, naz naczone kolorowymi
kartkami oraz etykiet kami J . F. Pe r kinsa , kt6
ry widocz.nie rewidowal caly zbi6r Graven
horst a . Zda je sf,:, ie typy te stanowia tylko
caestke zbioru gasienicenikow tego badacza
i znajduja si,: nie w oryginalnyeh pudlae h, a le
zost aly do nich skadinad prz estawione.

Na slad y dalszycb czesci zbior u Graven
horsta , mianowicie cz~sei koleopterologicz ne j,
na tkna lem sle w ostatnich dniach, przy prze
gl<idzie szpargal6w muzealnych . WSr6d. nich
znalazlem m . in . r aport pastora Kessela 0 zbio
rae palearktycznym cllrzctszezy Muzeu m ZooIo
gicmego Uniwersyte tu Wroclawskieg o, ze

"wami anka 0 zbiorze Gravenhorsta, z kt6rego
read chraa secey zostal po czesci wlaczony do
zbior u pa learktycznego, w czesc i zas zest awi o
ny osobno w jedne j szafie przee pastor-a Kes
sela . Raport ten nie ma i adne j daty . Dokladna
kcntrcla zbioru palearktycznego, kt6rCj, przepro
wadzi sf,: w najbliZszym ceesle, pozwolt nam
zortentowac sie w rozmiaraeh parcelaeji zbior u
Gravenhorsta .

W sklad wyi ej wspomnian ego zbioru pa le
ar ktycznego chJ74szczy weszly tez nast ,:pujl\ce
zb ior ki amatorskie : Ansorgego, Dietla, Fuistin
ga i Matuschki . P ax wspornina 0 nich jak o
o samodzielnyeh zbioraeh . Dlatego ieh po
czCj,tkowo ni e moglem odnale i c. Nat omi ast zbio 
r y Scholza i Kolbego zachowaly si~ jako od~b

ne jednostki.
SpoSr6d innyeh zbior6w zabezpieczonyeh

przez nas, godnymi wz rnianki S<I tylko : zbio r
ehrz<iszczy Hahna (szata nr 39; zarniast etykiet
numery) oraz zbiory motyli Seholza i Wagn era.

Z innych grornad udalo sit: uratowac drobny
fragmenf wspan ialego zbio r u pt akaw Nathorpa .
sprep arowanyeh jako sk6rki w spos6b niedo
scigniony p<XI wzgl~em techniki i artyzmu
oraz wzorowo etykietowane . P ro f. Szarski 00
na lazl go w jednym ze sklepik6w i przy porno
ey Milicji Obywate lskiej molal rewindyko-.vat
58 tekturowych pudelj w nich 294 okazy .

o jednym zbiorze, wainym dla SIl\Ska, uwa
.iam za stoso wne tuta j wspomniec. J est to
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~;bi6r chrzeszcay J . Ger hard ta znany z tego,
ze zawie r al licz ne typy optsowe, poza tyro byl
podstawa ka talogu slaskicb chraasecay I .

W zapiskach zostawionych narn praed 00
jazdem l Wroclawia 0 zbio rach prywatnych
pisze Pax odnosn te do tego zbtcru, co naste
puje:

" In Liegnitz befindet sich d ie berii hmte
Colcopterensammlung Gerhardt , die alle Be

legstiicke Iilr das 1910 in 3. Au flage erschie
nene Verze ichnis der Kafe r Schlesiens en t
halt. Die Sammlu ng, die der Stad t Liegn.it 7
gehort, is gefa brdet, da sie schon seit Jahren
ungeniigend gepflegt wird".

Zbioru tego poszukiwalem kilkakrotnie
w Legnt cy, zawsze bez rezultat u i da is moge
stwie rd zie, ze cenny zbi6r przepadl dla nauk t,
cboc powolne jego niszczenie l braku na lezy
tej konserwac ji aecaetc sit: w r. 1910.

Inne bezkr egowe pomieszcaono w poraadku
systematycznym w sza fac h 3 pietra, gdzie sa
takie Tunicata i ryby. Ptaki znajduja sit:
w sali 4 pietra, ssaki i z koniecanoscf gad y
i plazy w sa li 5 ptetra . W tej i e sa li znalaz !
pomieszczeote, jak przed wojna. zbicr porew
nawczo-an atomiczny i embriologiczny .

W tyc h gr upech tr udno ustalic procent
strat z wyiej poruszanych przycz yn . Pewn a
Hose okaz6w musiano wylt\czye ze zbior6w dla
zbyt wiel kic h usakodzen: iloSe 18 jednak nie
da je ogolu strat wSr6d kregowcow .

Prace wykonane dot ychczas w Muzeum SCi

wazne z tego powodu, ze aabezpieczaja one
zbiory oca lone po dl ugotrwalych wal kec n.
W por6wnaniu ze zniszczeniem, Jakie zasta
lism y, jest to bardzo wiele , zwlaszcza [eze li
ste zwaiy nader szczuple srodki fina nsowc
i brak odpowiedniego personelu .

Natomiast dla odbudowy normalnej dzia
talnosct Muzeum wykon ane dotychczas prace
stanowta drobna za ledwie czt\stk«: ca losci . Czeka
na urzadzenie dzial eks pozycji celem populary
zac ji pracy zoologicznej wSr6d szerokich mas
spo lecze astwa . Czekajt\ na uraadzenta pracow
nie ne ukowe. preparatorskie, komory dezyn
sekcy jne itd . W zwlazku z tym potrzebna od
budowa rozbitego bombami skrzydla i roz
szerzen ie t ego skrzydla przez dalsZt\ odbud'Jw~ .

Od powiednio konieczne jest podniesienie

I J . G er h ard t. uno; Ven eichn ls dl:"r Ki fer
5chlHlen s preuss. u. Ostert'. Antells. 3. Aun Berlin.

stanu etat6w muzealnych dla prac btezacych,
a tam dl a kszta bcenia mlodych si! na ukowych
i preparatorskich.

Wszystkie te potrzeby S'4 przewid ziane
w plan ie 6- letnim; wykonan ie plan u postawt
Muzeurn na poziomie odpowiednim do boga
tych, mimo zniszczef wojennych , zasobOw,
a pod wag ledem organizacyj nym przewyZszy
znacznie to, co tu bylo stworaone przed woj
na. Przede wsaystk im 'laS wteczy Museum ,
W [ego zakresie, w jednolity front budowy pos
tepowego swiatopogfadu .

Summary

In the co urse of the three-month-long ba t tle for
w rcetew. the ZOOlolical xtuseum of the University
suf fere d considerable tosses. This was due to air
bo mbardment and local f ighting with their disastrous
resu l ts rema in ing a long time a fte r th e war is over.

The state of collections after the conquest of the
city by the Soviet Army In 1945 was described by pr o
fessor F. Pax in hIs recently iss ued article. {See; xo
lecptercl , zetuenr. 1. 1949, 53 - 66. zrtnnerungen an
die Wand erjahre etnes Schleslersl. As su ccessor of pro
fessor F. Pax on the pos t of cus tod ia n of the Mu
seu m. I will try to give a short summary of the
act ual s tate of collec ti ons , quoting only such pa rti
cu lars which might have some broader meaning for

science.
In 1945 upo n re quests of the Rect or (pr ofessor

S. Kulczynsk i) and the Dean of the Faculty (profess or
K. 5embra t) the Polish Auth orities gave order to
sta rt the repair work of the Building In its most
important part. and th is being made th e s taff of the
Zoologica l Insti tute could achieve the renovation of
da maged ex hlblts a nd clea ning of others whic h were
mai nly found In ruins. Th is w ork was fulfi1ed
In 1948 In such a grea t part th at the material whic h
was saved, can now be conllkler t'd as well pr otecte d
from a tmospheric Infl uences and ot her in ju r ies .
At the same time collections which we re ev ac uated
fro m Wroclaw before th e surroundi ng and siege of the
fortress, have bee n br ought back . At this opportunity
some private zoological collections left by their
ow ners without any care. were found a nd tak en to
the Museum to be sa feguarded th ere .

All th e sections of the Museum su ffered losses ;
th e exhibition secti on . the did actic one. and the de
partmet of scientlflc collections. The extent of the
losses can be estt mated partly on the basis of the
above me ntioned article written by professor Pax,
partly by comparison wi th variow descriptions of the
pre-war Inventory. The"re is . besides. a difference in
some po inu be twee n my estimate an d that made by
P ax ; he ev aluates. for Ins tance. the amount of rescued
mate ri al In the exhibition section at 60 pe r cent.
I would be rather Inc lined to fi x this amount closer
to 40 per cent. The sa me divergen ce 1s to be noticed
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in the exhi biti on of the Silesian fauna as well as
in the KolUba y's collecti on of sk ins. Th e re ason for
this d ivergence Is that wh en the collectio ns we re
renovated, a ce rtain quantity of their components had
to be eliminated because of th e ba d state.

There were also he avy losses In the collecti ons
pr eserved In spirit as re sult of fierce and long
fig hUn a: in th e ci ty .

As to the losses concerning the scie ntific collec
tions, Pa x writes :

.Der- grosste Ver lust be traf unse re wundervoue
Korallensa mmlung. Die In Ihr enthalte nen Type n,
die W. Kiiken thal und ich beschrteben haben, mussen
wah l als ve r tcren seneo-.

In the q uest ion of the precious mat eria l of A nt ho
zoo whic h w as sent to Pax by va r ious museums
for Iden tification , he wr ites that the se An lh ozoo were
take n ou t of his room an d placed In differen t upper
floors and In th is way th ey should be cons ide red
as practica lly lost, be cau se w ithout his help there
wo uld be possibly no chance to fi nd th em .

It Is, th erefore, a pleasure for me to slate that
these materials have been partly found and sen t over
to th ei r ow ners (Musee Royal d'Histolre xaturene
a Bru xeUes and Congo Musewn, Tervur en, Belglwn).
I don't loose hope to fin d the other missing materials
of Anl hozoo. Th at is why I take th is opportunity
to ask the representa ti ves of suc h Insti tutions whic h
placed before the war in the ha nds of professor Pa x
thei r materials, to giv e deta iled information con
cerning the quantity, contents a nd all ctber specifi 
ca tio n of these m ater ia ls wha t will help me to find
them If th ey are no t lost altogethe r.

I t Is worth wnne to note (although Pax does
not mention It) th e loss of the skeleton of the PLautw
impennis L. We have got on ly two st uffed samples
of th is exterminated species. Another exhi bit ke pt
in an unda maged sta te is an egg of AE' PlIorn is m4

xi mur from Mada gascar .
In the cla ss of Insects such collec tion remained

undamaged which was left in Its pl ace and not eva
cuated from wroctaw be fore the bat tle. Fr om amo ng
the most precio us collectlonr of this k ind the foll owing
ought to be quoted :

I. Coleopterology - th e s ilesia n collections of
R. Scholz a nd W. Kolbe ; the form er wi th num erous
de scribed type$ ; both of them, together wi th the
G. Polen tz's collection ree vacua ted from Kilty (canth)
are important materials for th e s tu dy of th e Silesian
faun a.

2.. Leopid opterology - here belongs th e Goe tsch 
mann's collection of palea rctlc micros.

3. Hymenopterology - coll ection of Dit trich (Acu
IN t4) and Goets ch 's spirtt-oreserved collect ion of
South-American a nts. The account of Pax does not
give q uite a clea r Idea wha t was th e fa te of the
J . W. Grave nh or st collectio n. The author states that
afte r his re t urn to th e Museum In 1945, he found
this valuab le collection conta ini ng lots of types In an
un da maged state. As to me, 1 could not find up to
now the who le of th is collec tlo n Insplte of th e fact,
that this k ind of a collectio n canno t easily escape

attenti on when one Is loo king for It. Ins tead of th a t ,
several Isolated boxes be longing to th e collection
Dittrich were found amo ng the coll ections bro ught
f rom KlI.ty. They were ra th er In a ba d state. A close r
examination of th e collections in th e Mu.sewn show ed
tha t amo ng them were also su ch, conta ining exclu
sively Gr avenhorst's types of th e l ch nf' umonid al!'
fam ily. marked with coloured labels. They were pro
bably made by I. F. Pe rkins, w ho as it seems , revised
th at collection . Professor Pax's memory, re produci ng
deta ils fr om a distance of th ree years , apparently
fail ed this ti me .

A few days ago , looking over some old papers
In the Museum , 1 came across a t ra ce of fur ther
par ts of the Grav enhorts colle ction - the Coleoptero
logic pa r t. There wa s a re port of th e reve re nd parson
Kesse l amo ng the se paper s conce r ning th e collec tion
of palearcttc beetles bel on ging to the Zoological Mu
ceum of th e Un ivers ity of Wroclaw , and a shor t note
about the Grave nh orst collectio n In whic h Kessel
wrote tha t he took a certain quan tity of bee tle s ou t
of th e above collectio n. Apart of thi s q uantity he
joined to the pal earctlc collection, he left th e other
pa r t separa tly in one cu pboard. Foll owing h is indi
ca t ions It wl11 be pe rhaps possible to fi nd the mlssln (
Coleo pterologic types of the Gravenh ors t collection
provided they outl asted in an un damaged state. To
the above mentioned collection of Pa learc tic bee tles
were also j oined som e a ma te ur collec tions, such as
those of Ansorge, Die tl , Fuls Una:, and Matuschka.
Pa x mentions th em as being Independent coll ections.
Tha t is why I could not f ind th em at fi rst. On th e
other han d, th e collections of R. SCho lz an d W. Kolbe
outlasted as sepa rate units .

From among the m ost important Lepidopterologlc
collection shoul d be mentioned , the Wiskott"s one.
Out of a ll the cas es evacuat ed to tha t place only
two we re found In a rather good sta te and one ve ry
da ma ged an d without in sect boxes. Fr om th e Isola te
boxes of the Wlskott collection reevacuated f rom
K llo ty we could ga ther mater ia l eno ugh for one cas e.
Two others r emained at the Museum , so tha t now
we have 4 cas es of this collec tion altoge ther.

To all th ese items of inf onnatlon concer ning th e
wroctaw collecti ons of Insects , t m ust add th is: In th e
re port whi ch professor Pa x left for his Polish
colleagues, speakin g of such zoological collec tio ns
in Lower Siles ia that should be protected, he named
one la rge ly known collec tio n :

..In Llegnltz be fln det sich die berii hmte Coleopte
rensammlung Ge rhardts, die aUe Belegs tucke fli r das
1910 In 3. Auflage ersch ienen Verzelch nls (J. Ge rha rdt,
1910: Verzelchnls der Kafer SChlp.siens pre uss. un d
bs terr. Ante ils . 3. Aun Berlin), de r Kafer e nthalt. Die
Sarnmlung die der Stadt Liegnltz gehOrt, 1st gef ahrdet,
da sie schon setr J ahren ungen iiged gepfiegt w trd''.

1 may add th a t the Gerhardt's coll ec tio n contained
also types of va r ious spec ies described by him.
Shortly af ter my ar ri val to wroctaw I wen t to Legntca
looki ng for this collecti on. In spite of all my efforts
an d searching d uring my numerous visits to this
town I could no t find th is collection neither In th e
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be mentioned . a mlaU part of wh ich tZ94 Items ! was
acci dently found in Wr oclaw by professor K. Szarsk1.
It is no w duly secured In th e Mweum.

Having se t collections th at suffe red war dev a
stations, we begun a ne w stage of work wh ich is
reconstruction. The first par t of it to be done Is the
re buIlding 01 the edifice 01 the Mw eum , the second
one the arra ngement of exhibiti on rooms , laboratori es
an d suit able storeroo ms . This work whic h par tly
begun already , wlll be comple ted In the cou rse of th e
next few yea rs.

m unicipality no r In a ny of th e 5Chools in the area.
The result of my Invest iga tions bei ng ne gative I come
to th e co nclusion th a t the above ecueeuon has been
los t for science in th e chaos of th .... las t wa r .

Accord ing to what Pa x says in hi5 repor t . the
collec tion had no prope r care for already a long time
before the beginning of the war. It is a pity tha t
th e German colleagues d id not shelte r th is collection
beforeha nd in such a convenient place as the Zoo
logical Museum in Wr oclaw.

In con ne ction with the q uesti on of forsaken
collections on th e ter ritory of Lo we r Siles la - the
fam ous orn itholog.ical collection of Nathorp should

Muzeum
Uniwersytetu

Zoologlczne
Wr ocla wsk iego
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