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1. Imię i nazwisko 
Rafał Ruta 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem podmiotu nadającego 

stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

licencjat 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Poznań, 2003 r. 

„Stan zbadania Scirtidae Fleming, 1821 (Coleoptera: Scirtoidea) Polski” 

opiekun: prof. dr hab. Czesław Błaszak, Zakład Morfologii Zwierząt UAM 

 

magister 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wrocław, 2005 r. 

„Rewizja faunistyczna Scirtidae (Insecta: Coleoptera) Polski” 

opiekun: prof. dr hab. Lech Borowiec, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii 

Ewolucyjnej UWr 

 

doktor 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Wrocław, 2010 r. 

„Klasyfikacja filogenetyczna Scirtidae (Insecta: Coleoptera) świata” 

promotor: prof. dr hab. Lech Borowiec, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii 

Ewolucyjnej UWr 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych. 

 

1.10.2009-30.09.2010 – asystent w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii 

Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

1.10.2010-obecnie – adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii 

Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z 

późn. zm.). 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Taksonomia, morfologia i biogeografia neotropikalnych Scirtidae (Insecta: 

Coleoptera) 

 

Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl 11 publikacji z lat 2011-2021.  

 

 Sumaryczny IF artykułów wynosi: 10,638 

 Suma punktów MNiSW2016: 145 

 Suma punktów MNiSW2019: 210 
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b) Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

 

1. Ruta R. 2011. Chilarboreus gen. nov., a new genus of Chilean Scirtidae 

(Coleoptera: Scirtoidea), with descriptions of three new species. Journal of Natural 

History 45, 25–28: 1689–1713. 

 [IF2011 = 0,953; pkt MNiSW2016 = 20; liczba cytowań wg WoS = 13] 

 

2. Ruta R. 2013. Review of Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea) described by Johan 

Christian Fabricius (1745–1808). Zootaxa 3646: 51–67. 

 [IF2013 = 1,060; pkt MNiSW2016 = 20; liczba cytowań wg WoS = 11] 

 

3. Libonatti M., Ruta R. 2013. Review of the Argentinean species of Pseudomicrocara 

Armstrong (Coleoptera: Scirtidae). Zootaxa 3718: 137–157. 

 [IF2013 = 1,060; pkt MNiSW2016 = 20; liczba cytowań wg WoS = 11] 

 

4. Ruta R. 2016. Anticyphon gen. nov., a new genus of Scirtidae (Coleoptera: 

Scirtoidea) inhabiting high altitude Andean cloud forests and páramo formation. 

Zootaxa 4175, 4: 301–318. 

 [IF2016 = 0,972; pkt MNiSW2016 = 20; liczba cytowań wg WoS = 4] 

 

5. Ruta R., Klausnitzer B., Prokin A. 2018. South American terrestrial larva of 

Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea): the adaptation of Scirtidae larvae to saproxylic 

habitat is more common than expected. Austral Entomology 57: 50–61. 

 [IF2018 = 1,769; pkt MNiSW2016 = 25; liczba cytowań wg WoS = 6] 

 

6. Libonatti M. L., Ruta R. 2018. Chapter 15.7. Scirtidae. ss. 599–603. W: Hamada N., 

Thorp J. H., Rogers D. Ch. (Eds.) Keys to Neotropical Hexapoda. Thorp and 

Covich’s Freshwater Invertebrates – Volume III. Elsevier, Academic Press, 1–812. 

 

7. Ruta R., Yoshitomi H. 2018. Description of females of Chilarboreus Ruta, 2011 

(Coleoptera: Scirtidae: Scirtinae). Zootaxa 4388, 2: 265–274. 

 [IF2018 = 0,990; pkt MNiSW2016 = 20] 

 

8. Ruta R. 2018. Two New Species of Anticyphon Ruta (Coleoptera: Scirtidae) from 

Argentina and Ecuador. Coleopterists Bulletin 72, 4: 707–712. 

 [IF2018 = 0,697; pkt MNiSW2016 = 20] 

 

9. Ruta R. 2019. Calvariopsis gen. nov., a new genus of Neotropical Scirtidae 

(Coleoptera: Scirtoidea). Zootaxa 4604, 1: 1–41. 

 [IF2019 = 0,955; pkt MNiSW2019 = 70; liczba cytowań wg WoS = 1] 

 

10. Ruta R. 2020. An overview of Scirtidae (Coleoptera) described by Antoine Joseph 

Jean Solier (1792–1851). Zootaxa 4767, 4: 563–577. 

 [IF2020 = 1,091; pkt MNiSW2019 = 70; liczba cytowań wg WoS = 1] 

 

11. Ruta R. 2021. Three new genera of large marsh beetles (Coleoptera: Scirtidae) from 

Valdivian temperate rain forests of southern South America. Zootaxa 5048, 4: 451–

485. 

 [IF2020 = 1,091; pkt MNiSW2019 = 70] 
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c ) Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

 

Wprowadzenie  

 Scirtidae Fleming, 1821 (= Helodidae, Cyphonidae) to nieposiadająca polskiej nazwy 

rodzina chrząszczy, licząca niecałe dwa tysiące opisanych gatunków i niemal sto rodzajów. 

Są najliczniejszą w gatunki nadrodziną Scirtoidea. Powiązania filogenetyczne tej grupy w 

obrębie podrzędu chrząszczy wielożernych Polyphaga do niedawna były niejasne – grupa 

wydawała się być bliska Elateriformia, jednocześnie wykazując szereg plezjomorficznych 

cech znanych u chrząszczy z innych podrzędów. Badania molekularne z ostatnich lat 

wykazały, że Scirtoidea są linią siostrzaną pozostałych Polyphaga (McKenna et al. 2015, 

Zhang et al. 2018, McKenna et al. 2019). Badania te wskazują jednocześnie, że Scirtoidea są 

grupą parafiletyczną – Scirtidae wraz z Decliniidae stanowią odrębną linię ewolucyjną od 

zaliczanych do Scirtoidea Eucinetidae i Clambidae, które z kolei stanowią grupę siostrzaną 

Derodontidae. W niektórych najnowszych opracowaniach Scirtoidea tworzą dwie rodziny – 

Scirtidae i Decliniidae, a Eucinetidae, Clambidae i Derodontidae zaliczane są do nadrodziny 

Clamboidea (Lawrence et al. 2021). 

 Czas oddzielenia Scirtidae i Derodontidae od pozostałych Polyphaga szacowany jest 

na okres między 247–231 MA (McKenna et al. 2015), jednak mezozoiczne skamieniałości 

Scirtidae są rzadko spotykane, a jeszcze rzadziej opisywane, co powoduje trudności z 

kalibracją analiz. Z Australii znane są dolnokredowe skamieniałości larw Scirtidae (Jell i 

Duncan 1986), a jedyna inkluzja Scirtidae z kredowego bursztynu birmańskiego opisana 

została jako przedstawiciel Anobiidae (Engel 2010, Peris et al. 2015). Scirtidae są natomiast 

bardzo liczne w eoceńskim bursztynie bałtyckim, gdzie stanowią znaczący (12–19%, 

Kulicka i Ślipiński 1996) odsetek inkluzji wszystkich chrząszczy. 

 Scirtidae związane są ze środowiskami wilgotnymi. Larwy rozwijają się w wodach 

różnych typów – od wód płynących, przez stojące, torfowiska, fitotelmy (zbiorniczki wody 

tworzące się w roślinach, np. dziuplach drzew, międzywęźlach bambusów i nasadach liści, 

np. z rodzin Bromeliaceae i Pandanaceae), po specyficzne środowiska saproksyliczne – 

przesycone wodą rozłożone kłody drzew. Larwy są detrytofagami, ich pokarm stanowią 

mikroorganizmy zeskrobywane z powierzchni różnych substratów zanurzonych w wodzie 

(drewna, kamieni, rozkładających się liści). Odżywianie imagines jest słabo poznane; 

niektóre gatunki są polinofagiczne, inne nie pobierają pokarmu. Większość obserwacji 

dotyczących biologii Scirtidae pochodzi z Holarktyki i Australii, dane z terenów 

tropikalnych i ze strefu umiarkowanej południowej półkuli są bardzo fragmentaryczne. 
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 Morfologia Scirtidae jest słabo poznana. Ponieważ od połowy XX w. stało się jasne 

(por. Exner 1944, Nyholm 1955), że podstawową wartość diagnostyczną na poziomie 

gatunków posiadają w Scirtidae aparaty kopulacyjne samców i samic, mniejszą uwagę 

przywiązywano do cech zewnętrznej morfologii. W efekcie nawet tak spektakularne 

struktury, jak ekscytatory (por. niżej) nie doczekały się dotąd dokładniejszego opracowania, 

dostępna jest natomiast bardzo dobra publikacja dotycząca skrzydłotułowia Scirtidae 

(Friedrich i Beutel 2006), a ostatnio ukazało się ważne opracowanie ilustrujące skrzydła 

wielu przedstawicieli omawianej rodziny (Lawrence et al. 2021). Znajomość szeroko 

wykorzystywanych w diagnostyce struktur, tzn. edeagusa i terminaliów samców oraz 

sklerytów występujących u samic, jest niezadowalająca. Rzadko badano miękkie, błoniaste 

części genitaliów samic, niejasne są również homologie w obrębie struktur określanych 

mianem prehensora, tj. narządu przechwytującego spermatofor samca (u niektórych grup 

Scirtidae dochodzi do wnicowania prehensora do odwłoka samca). Zagadnienia te badane 

były głównie przez Nyholma (1969, 1972). 

 Znajomość stadiów preimaginalnych jest dalece niezadowalająca, ogranicza się do 

informacji z Europy (Hannappel i Paulus 1987) oraz Australii i Nowej Zelandii (Hannappel i 

Paulus 1991, Watts 2014), rzadziej opisów pojedynczych, często niezidentyfikowanych do 

gatunku larw z innych regionów świata (np. Klausnitzer 2006). 

 Stopień zbadania Scirtidae różnych części świata jest bardzo nierównomierny. 

Najlepiej zbadana jest zachodnia Palearktyka (Klausnitzer 2009), w dalszej kolejności 

Japonia (Yoshitomi 2005), Australia (Watts 2004, 2007, 2010, 2011, Watts i Zwick 2019, 

Zwick 2013b, 2014, 2016) i południowo-wschodnia Azja (np. Yoshitomi 2004, 2008). 

Rewizja północnoamerykańskich Scirtidae pozostaje nieopublikowanym maszynopisem 

pracy doktorskiej (Tetrault 1967). Jeszcze 20 lat temu nikt nie zajmował się systematycznie 

Scirtidae południowej półkuli, o której wiedziano jedynie, że jest różnorodna i ważna z 

perspektywy filogenetycznej (Lawrence 2005). W przypadku Australii sytuacja uległa 

radykalnej poprawie dzięki intensywnym studiom P. Zwicka i Ch. Wattsa, jednak 

Południowa Ameryka z zaledwie 140 gatunkami opisanymi głównie w XIX i na początku 

XX w. (ważniejsze publikacje: Champion 1897, 1918, Pic 1918) oraz Afryka, a także Nowa 

Zelandia (od śmierci T. Nyholma w 2002 r.) pozostawały poza obszarem zainteresowania 

badaczy. 

 W momencie kiedy zaczynałem interesować się światową fauną Scirtidae, 

praktycznie niezbadane pozostawały najważniejsze światowe kolekcje przechowujące setki 
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typów opisowych gatunków z tej rodziny – w Muzeach Historii Naturalnej w Paryżu i 

Londynie. W efekcie oznaczenie zdecydowanej większości gatunków opisanych z tropików 

i południowej półkuli było niemożliwe (oryginalne opisy nie odwoływały się do cech 

aparatów kopulacyjnych, których badanie od połowy XX w. stało się standardem w 

badaniach nad Scirtidae). Znaczna część rodzajów opisanych przez badaczy Scirtidae jak M. 

Pic, G. Champion, L. Fairmaire, czy V. I. Motschulsky była nieznana badaczom z przełomu 

XX i XXI w. 

 Na początku XXI w. J. Lawrence pisał, że Scirtidae to jedna z najsłabiej 

rozumianych rodzin chrząszczy (Lawrence 2001, The Scirtidae is probably one of the least 

understood families of Coleoptera), co skłoniło mnie do zajęcia się badaniami tej grupy. W 

2009 r. brałem udział w wyprawie naukowej do Ekwadoru, gdzie większość obserwacji 

prowadziliśmy w lasach mgielnych otaczających stację biologiczną Yanayacu w Andach. 

Różnorodność Scirtidae występujących w tych wilgotnych lasach w połączeniu z 

trudnościami w ich identyfikacji doprowadziły do podjęcia decyzji o rozpoczęciu 

systematycznych studiów nad Neotropikalnymi Scirtidae. Świadomość niedostatecznego 

zbadania szeregu obszarów południowej półkuli, które mogły stanowić ważny kontekst dla 

badań Scirtidae Południowej Ameryki doprowadziła do zainicjowania badań m. in. nad 

Scirtidae Nowej Zelandii i Południowej Afryki, które potencjalnie mogły być powiązane 

ewolucyjnie i biogeograficznie ze Scirtidae Neotropików. 

 

Zarys problemu badawczego 

W momencie kiedy rozpoczynałem badania Scirtidae Neotropików, opisanych było ok. 140 

gatunków z tego obszaru, zaliczano je do 10 rodzajów, z których tylko 2 – Exagonthus 

Waterhouse i Stenocyphon Lawrence były rodzajami znanymi wyłącznie z Południowej 

Ameryki. 

Postawiłem następujące hipotezy badawcze: 

1) zaliczanie znacznej części południowoamerykańskich Scirtidae do rodzajów 

holarktycznych jest wynikiem błędnych interpretacji dawnych badaczy; 

2) morfologia larw neotropikalnych Scirtidae jest dobrym wskaźnikiem ich powiązań 

filogenetycznych; 

3) współczesna fauna Scirtidae Południowej Ameryki ma złożoną genezę, a jej część 

wykazuje Gondwański rodowód; 
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Podstawowym celem podjętych badań było zbadanie zróżnicowania Scirtidae Ameryki 

Południowej na poziomie rodzajowym i próba rozpoznania powiązań biogeograficznych. 

 W badaniach morfologicznych stosowałem możliwie szeroki zestaw metod, 

obejmujący mikroskopię skaningową i mikroskopię świetlną. Badałem wszystkie dostępne 

cechy, w tym detale budowy głowy, aparatów gębowych, skrzydeł i aparatów 

kopulacyjnych obu płci, struktury błoniaste barwiłem czernią chlorazolową. Przygotowując 

fotografie korzystałem z programów do fotografii warstwowej (Helicon Focus). Do analiz 

rozmieszczenia i preferencji względem określonych ekosystemów używałem programów 

GIS (QGis, DIVA-GIS) oraz dostępnych warstw wektorowych obejmujących regionalizacje 

biogeograficzne Ameryki Południowej (Löwenberg-Neto 2014, 2015) i ekoregiony świata 

(Olson et al. 2001). 

 Podstawowy materiał badawczy stanowiły okazy wypożyczone z kilkudziesięciu 

muzeów. Ważnym uzupełnieniem były materiały i obserwacje zebrane przeze mnie w czasie 

pobytu w Ekwadorze w 2009 r. 

 

Szczegółowy opis uzyskanych wyników 

1) Redeskrypcje 

 W badaniach taksonomicznych kluczowa jest znajomość gatunków opisanych przez 

wcześniejszych badaczy. W przypadku Południowej Ameryki większość gatunków znana 

była wyłącznie z opisów oryginalnych nie uwzględniających cech wykorzystywanych we 

współczesnej taksonomii. Eksploracja przyrodnicza w końcu XVIII w. i na początku XIX w. 

skupiała się m. in. na badania Ameryki Południowej i z tego okresu pochodzą wczesne 

publikacje opisujące Scirtidae, wśród nich prace J. Fabriciusa (1745–1808). Dzięki 

pobytowi w Muzeum Zoologicznym w Kopenhadze mogłem zbadać okazy typowe 

gatunków opisanych przez tego badacza [Zał. 3A: 2], których część pochodziła z Ameryki 

Południowej. Gatunek opisany jako Cistela livida Fabricius 1775 przeniosłem do znanego z 

Australii rodzaju Pseudomicrocara Armstrong. Okaz typowy pochodził z Tierra del Fuego i 

został zebrany przez J. Banksa (1743–1820) podczas wyprawy J. Cooka w styczniu 1769 r. 

Inne gatunki opisane przez Fabriciusa – Scirtes compressicornis, S. fasciatus i S. testaceus 

pochodziły z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej (bez dokładniejszych danych o 

lokalizacji).  

 Druga z publikacji o podobnym charakterze, którą składa się na moje osiągnięcie 

naukowe dotyczy gatunków opisanych przez J. Soliera (1792–1851). Badacz ten opracował 
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chrząszcze zebrane w Chile przez C. Gaya (1800–1873), autora monumentalnego dzieła 

Historia fisica y politica de Chile. Solier opisał 11 gatunków Scirtidae (Solier 1849), jednak 

zlokalizowanie materiałów typowych było trudne ze względu na rozproszenie kolekcji 

(Cambefort 2006). Dopiero po kilku tygodniach poszukiwań udało mi się trafić na pudło 

zawierające okazy odpowiadające pod względem zestawu gatunków, typu etykiet i 

charakteru pisma materiałom badanym przez Soliera. Opis okazów zawiera praca Zał. 3A: 

10. Mimo nienajlepszego stanu zachowania okazów, możliwe było zbadanie ich aparatów 

kopulacyjnych i obecnie ich identyfikacja nie pozostawia wątpliwości. W celu zapewnienia 

stabilności nomenklatury, wobec prawdopodobieństwa rozproszenia serii typowych w 

innych kolekcjach i braku pewności co do konspecyficzności serii syntypów, dla szeregu 

gatunków wyznaczyłem lektotypy.  

 

2) Rewizje rodzajów 

 Pierwszym rodzajem, jaki opisałem [Zał. 3A: 1] z Południowej Ameryki był 

Chilarboreus, z dwoma podrodzajami – nominatywnym oraz podrodzajem Pictarboreus. Do 

rodzaju należą trzy gatunki, opisane w tej samej publikacji [Zał. 3A: 1], m. in. na podstawie 

okazów zebranych przez K. Darwina na wyspie Chiloe. W materiale uwzględnionym w 

publikacji z 2011 r. bardzo słabo reprezentowane były samice – dysponowałem jedynie 

dwoma samicami jednego gatunku na 550 zbadanych okazów. Chrząszcze z rodzaju 

Chilarboreus są małe (2,1–2,5 mm), mają długie skronie, przedplecze wyraźnie węższe od 

pokryw, żuwkę zewnętrzną zakończoną haczykowatym wyrostkiem. Skrzydła drugiej pary 

są zredukowane u samic, które w efekcie są nielotne. Monotypowy podrodzaj Pictarboreus 

posiada bardzo zmiennie ubarwioną grzbietową stronę ciała. W pracy zamieściłem roboczy 

klucz do oznaczania rodzajów Scirtidae Chile, w którym wskazałem na występowanie w 

tym kraju rodzaju Pseudomicrocara. 

 Do studiów nad rodzajem Chilarboreus wróciłem w 2018 r. [Zał. 3A: 7]. W czasie 

pobytu w Japonii, w kolekcji Ehime University Museum, znaleźliśmy wraz z H. 

Yoshitomim samice tego rodzaju, reprezentujące wszystkie trzy znane gatunki. Opisaliśmy 

je zwracając uwagę na obecność ekscytatorów (por. niżej) i potwierdzając nielotność 

wszystkich gatunków. Cechy samic (np. obecność/brak pęczków szczecin na 4. wentrycie 

odwłoka, stopień modyfikacji przedplecza) potwierdziły zasadność podziału rodzaju na dwa 

podrodzaje, opisane w poprzedniej pracy. 
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 W pracy napisanej wspólnie z M. Libonatti [Zał. 3A: 3], będącej efektem jej wizyty 

we Wrocławiu w 2013 r. skupiliśmy się na przeglądzie rodzaju Pseudomicrocara 

Argentyny. Występowanie rodzaju w Południowej Ameryce sygnalizowałem we 

wcześniejszych pracach [Zał. 3A: 1, 2] podkreślając, ze należą do niego gatunki opisane 

pierwotnie w Holarktycznych rodzajach, m. in. Contacyphon Gozis, Microcara Thomson i 

Elodes Latreille. W przypadku gatunków z Argentyny staraliśmy się zweryfikować ich 

zróżnicowanie badając m. in. aparaty gębowe wszystkich gatunków, które okazały się dość 

podobne, z dobrze wykształconą częścią molarną wyposażoną w szereg wyrostków, ale 

subtelnymi różnicami w stopniu wykształcenia ząbków żuwaczek. Ówczesne obserwacje 

wskazywały na wysoką homogeniczność południowoamerykańskich przedstawicieli 

rodzaju, jednak niedawne badania fauny australijskiej, gdzie z wykorzystaniem metod 

molekularnych z Pseudomicrocara wydzielono (Watts et al. 2020) kilkanaście nowych 

rodzajów, sugerują że monofiletyzm neotropikalnych przedstawicieli Pseudomicrocara 

wymaga weryfikacji.  

 W 2016 r. opisałem rodzaj Anticyphon, który występuje przede wszystkim w 

wysokogórskich rejonach Andów, często na wysokościach przekraczających 4000 m n.p.m.  

Anticyphon obejmuje chrząszcze małe i średniej wielkości, o niezmodyfikowanej krawędzi 

podpoliczkowej, wąskim i głębokim zagłębieniu mezowentrytu oraz genitaliach typu 

microcaroidalnego. W przewodzie genitalnym samic obecnych jest szereg sklerytów, 

zarówno w części waginalnej, jak i bursalnej. W omawianej pracy po raz pierwszy 

wykazano konkretny gatunek Scirtidae z Peru, wcześniej znane były jedynie ogólnikowe 

dane o larwie oznaczonej jako Contacyphon (Chaboo i Shepard 2015). Pokazuje to jak mało 

zaawansowane są badania Scirtidae Neotropików. Uzupełnieniem badań z 2016 r. jest 

publikacja z 2018 r. [Zał. 3A: 8], w której opisałem dwa nowe gatunki, w tym – na 

podstawie materiałów odnalezionych w kolekcji ANIC (Canberra, Australia) – Anticyphon 

argentinensis, przesuwający zasięg geograficzny rodzaju znacznie na południe i wskazujący 

na potencjał stwierdzenia większej liczby gatunków w Andach środkowych i południowych. 

Drugi z opisanych w tej pracy gatunków występuje w Ekwadorze. Obecnie połowa 

przedstawicieli tego rodzaju (4 gatunki z 8) znana jest właśnie z Ekwadoru, co może 

wskazywać na centrum różnorodności rodzaju, ale może być również artefaktem 

wynikającym z łatwej dostępności wysokogórskich partii Andów w tym kraju. 

 W trakcie badań kolekcji M. Pica w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu 

natrafiłem na typy opisowe dwóch gatunków, Cyphon sculptipenne Pic, 1931 oraz 
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Prionocyphon brasiliensis Pic, 1916, których przynależność rodzajowa budziła moje 

wątpliwości. Pierwszy gatunek znany był z jednego okazu samicy, drugi – z pojedynczego 

samca. W trakcie badań lasów mgielnych stacji biologicznej Yayayacu w Ekwadorze 

znalazłem dwa pokrewne gatunki, które licznie występowały na drzewach pokrytych 

bujnymi plechami porostów. W kolekcjach odnalazłem dalszych kilkanaście gatunków, a 

podsumowaniem studiów nad tą grupą wraz z opisem nowego rodzaju Calvariopsis jest 

praca z 2019 r. [Zał. 3A: 9]. Calvariopsis to małe chrząszcze rozpowszechnione w całej 

tropikalnej Ameryce Południowej, od południa Brazylii po Kostarykę. Posiadają silnie 

poprzeczną głowę z głęboką jamką podczułkową, wąską wargą górną, sferycznymi 

kutykularnymi strukturami na mezo- i metawentrycie, a ich VIII tergit jest często 

zmodyfikowany – posiada wcięcia, zaostrzone wyrostki i podobne struktury. Na pokrywach 

samic często występują ekscytatory (por. niżej). Plan budowy samczych genitaliów pozwolił 

na wyodrębnienie dwóch grup gatunków, różniących się rozmieszczeniem geograficznym 

(por. niżej). 

 Ostatnią pracą domykającą część cyklu dotyczącą taksonomii rodzajów Scirtidae 

Ameryki Południowej jest publikacja, w której opisuję trzy nowe rodzaje występujące w 

lasach waldiwijskich w Chile i Argentynie [Zał. 3A: 11]. W trzech przypadkach dokonałem 

reinterpretacji przynależności rodzajowej i przeniosłem gatunki opisane pierwotnie w 

rodzajach Elodes i Contacyphon do nowoopisanych taksonów. Monotypowy rodzaj 

Argelodes znany jest z jednego samca złowionego w Argentynie przez duńską ekspedycję 

zoologiczną. Jest to chrząszcz dużych rozmiarów (prawie 10 mm długości), z wąskim 

przedpleczem i bardzo skąpo owłosionym ciałem. Drugi opisany w publikacji rodzaj to 

Solierodes – monotypowy takson opisany dla Elodes rousseli Solier, 1849. Jest to jeden z 

największych znanych obecnie przedstawicieli rodziny, osiągający 11 mm długości. 

Chrząszcze te posiadają wydłużone ciało i długie czułki, u samic występują modyfikacje 

przeplecza w formie guzków (por. niżej). Trzeci z rodzajów, Mucronotus, obejmuje 5 

gatunków, w tym trzy opisane jako nowe. To chrząszcze średnich rozmiarów, których larwy 

są saproksyliczne – rozwijają się w rozkładającym się drewnie przesiąkniętym wodą. W 

pracy zamieściłem klucz do oznaczania rodzajów Scirtidae Południowej Ameryki. 

Wszystkie rodzaje opisane w omawianej pracy wykazują podobieństwa, zarówno pod 

względem zewnętrznej morfologii, jak i budowy edeagusa, do taksonów australijskich, np. 

Peneveronatus Armstrong i Daploeuros Watts. 
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3) Morfologia 

 Wspomniane niedostatki w znajomości morfologii Scirtidae skutkowały 

koniecznością opisu szeregu struktur bądź zwracania uwagi na pewne mało zbadane aspekty 

budowy Scirtidae. 

 Modyfikacje przedplecza są u Scirtidae rzadkie i mało znane. W pracy [Zał. 3A: 11] 

zamieściłem przegląd taksonów, u których takie modyfikacje występują. Obok opisanego w 

tej pracy rodzaju Solierodes, u którego występują wzniesione parzyste guzki w tylnej częsci 

przedplecza, wymieniłem i zilustrowałem przedplecza australijskich rodzajów – 

Chameloscyphon Watts i Heterocyphon Armstrong. Zwykle modyfikacje są obserwowane u 

samic, choć w przypadku rodzaju Exagonthus boczne wyrostki przedplecza są obecne u 

samców (samice tego rodzaju są nieznane). 

 W dwóch rodzajach wykazałem występowanie ekscytatorów – występujących u 

samic struktur powiązanych z gruczołami, których prawdopodobną funkcją jest wydzielanie 

i zwiększanie propagacji feromonów płciowych. U chrząszczy z rodzaju Calvariopsis [Zał. 

3A: 9] ekscytatory zlokalizowane są w wierzchołkowej części pokryw i przybierają formę 

1-2 zagłębień w każdej pokrywie bądź obszarów pokrytych spłaszczonymi setami. Co 

interesujące, znane są gatunki z omawianego rodzaju, których samice nie posiadają 

ekscytatorów. Ekscytatory na pokrywach występują u Scirtidae dość często. Znacznie 

rzadziej spotyka się podobne struktury na przedpleczu, a tak właśnie zinterpretowaliśmy 

przestrzenie pokryte mikroporami u Chilarboreus [Zał. 3A: 7]. 

 Chilarboreus jest przykładem rodzaju posiadającego nielotne samice. W pracy [Zał. 

3A: 1] zestawiłem informacje innych rodzajach, w których doszło do redukcji bądź zaniku 

skrzydeł samic. Są to m. in. nowozelandzkie rodzaje Amplectopus Sharp, Cyphanodes 

Broun, Cyprobius Sharp, Mesocyphon Sharp i Veronatus Sharp, a także kilka gatunków z 

rodzaju Ypsiloncyphon Klausnitzer z południowo-wschodniej Azji. Zagadnienie redukcji 

skrzydeł u Scirtidae wymaga dalszych badań, a przyczyna nielotności jest nieznana. Badania 

nad innymi chrząszczami związanymi ze środowiskiem wodnym wskazują, że nielotność 

samic w stabilnych środowiskach o niezagrożonym dostępie do miejsc rozwoju larw może 

wpływać na większą rozrodczość i lepszą przeżywalność potomstwa (Shepard 2019). 

 Budowa gonokoksytów samic jest u Scirtidae zróżnicowana, od krótko trójkątnych 

ze styli przesuniętymi ku tyłowi po błoniaste z aplikalnymi styli, co zwykle (np. Lawrence 

2001, Zwick 2013) jest interpretowane jako przystosowanie do składania jaj w określonym 
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substracie. W przypadku Calvariopsis [Zał. 3A: 9] gonokoksyty wykazują szeroki zakres 

zmienności sugerując zróżnicowanie strategii składania jaj w obrębie jednego rodzaju. 

 

4) Larwy 

 Podsumowanie wiedzy o larwach Scirtidae znanych z Neotropiku zawiera krótki 

rozdział w czwartym wydaniu znanego podręcznika Thorp and Covich's Freshwater 

Invertebrates [Zał. 3A: 6], który opracowaliśmy wspólnie z M. Libonatti. Jedynie sześć 

rodzajów znanych z Ameryki Południowej, w tym tylko jeden rodzaj endemiczny dla tego 

obszaru, ma opisane larwy, są to: Contacyphon, Mucronotus, Ora, Prionocyphon, 

Pseudomicrocara i Scirtes. Larwy większości (z jednym wyjątkiem) rodzajów 

endemicznych dla Ameryki Południowej pozostają nieznane.  

 Dokładny opis saproksylicznych larw z Chile, należących do Mucronotus velutinus, 

zawiera praca [Zał. 3A: 5]. Oprócz szczegółowego opisu uwzględniającego skomplikowany 

aparat gębowy, w publikacji zamieściliśmy dane o zawartości jelita, w którym znajdowały 

się strzępki grzybów, okrzemki i prawdopodobnie bakterie. Powierzchnię ciała pokrywały 

orzęski, co dowodzi faktu przebywania larw w wodzie wypełniającej przestrzenie w 

rozkładającym się drewnie Nothofagus. Struktura aparatu gębowego wskazywała na 

pokrewieństwa z saproksylicznymi larwami znanymi z Nowej Zelandii (Klausnitzer 2006). 

W pracy zestawiliśmy informacje o innych saproksylicznych larwach Scirtidae, które 

aktualnie znane są z Australii, Nowej Zelandii i Borneo. Przeanalizowaliśmy ich 

morfologię, korzystając z materiałów udostępnionych przez dr. Chrisa Wattsa i zwróciliśmy 

uwagę na niezauważoną wcześniej strukturę – wyjątkowo dobrze wykształcone skleryty 

presternalne, zwane też szyjnymi. Najprawdopodobniej stanowią one wzmocnienie mięśni 

wykorzystywanych w czasie pobierania pokarmu.  

 

5) Biogeografia  

Krainę neotropikalną w szerokim ujęciu, jakie przyjąłem w tym opracowaniu, dzieli 

się na kilka prowincji (Pyrcz 2010), z których największy obszar zajmują dwie: prowincja 

andyjsko-amazońska i chilijsko-patagońska (odpowiednio region neotropikalny i region 

andyjski w ujęciu Morrone 2017, 2018). Podział ten znajduje odzwierciedlenie we wzorcach 

rozmieszczenia badanych chrząszczy. Rodzaj Calvariopsis jest szeroko rozmieszczony w 

prowincji andyjsko-amazońskiej, natomiast rodzaje Argelodes, Chilarboreus, Mucronotus, 
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Pseudomicrocara i Solierodes zasiedlają zachodnią część prowincji chilijsko-patagońskiej. 

  

W rodzaju Calvariopsis wyróżniono w oparciu o budowę samczych aparatów 

kopulacyjnych dwie grupy gatunków, które wykazują dość wyraźne różnice w 

rozmieszczeniu geograficznym: grupa I występuje na zachodzie (dominium pacyficzne i 

południowobrazylijskie sensu Morrone 2017), grupa II – na wschodzie (dominium borealno 

brazylijskie i Parany, Morrone 2017). 

Analiza występowania Scirtidae w ekoregionach (Olson et al. 2001) pozwala wykazać 

obszary o szczególnym znaczeniu dla Scirtidae. Są to przede wszystkim lasy deszczowe 

strefy umiarkowanej Chile (Tecklin et al. 2011), a zwłaszcza lasy waldiwijskie, budowane 

przez drzewa Saxegothaea conspicua, Aextoxicon punctatum, Pseudopanax sp., Nothofagus 

spp., Laureliopsis philippiana i Eucryphia cordifolia. Występują w nich rodzaje Argelodes, 

Chilarboreus, Mucronotus, Solierodes. Rodzaj Pseudomicrocara ma nieco szersze 

preferencje i występuje też w innych typach lasów andyjsko-patagońskich. 

Paramo to wysokogórska formacja charakterystyczna dla Andów, która jest 

środowiskiem występowania chrząszczy z rodzaju Anticyphon. Ekosystem ten jest dość 

młody, wykształcił się dopiero w późnym Miocenie (Graham 2011), prawdopodobne jest że 

chrząszcze wywodzą się z graniczących z páramo lasów mgielnych. Obecnie lasy mgielne 

stanowią miejsce występowania bogatych zgrupowań Scirtidae, w tym niektórych gatunków 

z rodzaju Calvariopsis, Prionocyphon i Contacyphon. 

Silnie zagrożone (Ribeiro et al. 2009) lasy atlantyckie są obszarem występowania 

trzech gatunków z rodzaju Calvariopsis – C. brasiliense, C. saopaulense i C. wittmeri.  

 Odnalezienie w Chile rodzaju Stenocyphon (Lawrence 2001) wraz z późniejszym 

odkryciem innego gatunku w Nowej Zelandii (Ruta et al. 2011) i nieopisanych samic w 

Australii wskazuje na gondwański rodowód tej monotypowej podrodziny. Podobne 

rozmieszczenie ma rodzaj Pseudomicrocara, występujący w Australii, Nowej Gwinei, 

Nowej Kaledonii, Chile i Argentynie, jednak jego monofiletyzm wymaga potwierdzenia. 

Nawet jeśli gatunki z południowej Ameryki okażą się należeć do odrębnych od 

australijskich rodzajów, z pewnością należą do jednej linii ewolucyjnej. Rodzaje Argelodes, 

Chilarboreus, Mucronotus i Solierodes również wykazują szereg morfologicznych 

podobieństw do Scirtidae znanych z Australii i Nowej Zelandii. Cechy larwy Mucronotus 

również popierają tezę o bliskim pokrewieństwie tego rodzaju z nowozelandzkimi Scirtidae. 

Dodatkową przesłanką jest występowanie wszystkich Scirtidae o potencjalnie gondwańskim 
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pochodzeniu w lasach waldiwiańskich, które są znanym refugium gondwańskiej flory 

(Lücking et al. 2003). 

 

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć 

 W ramach przedstawianego do oceny osiągnięcia naukowego przeprowadziłem 

badania, które znacząco zaktualizowały wiedzę o Scirtidae Ameryki Południowej. Do 

najważniejszych osiągnięć zaliczam: 

1) Zaproponowanie standardu opisu taksonów szczebla rodzajowego i gatunkowego, z 

wykorzystaniem szerokiego spektrum metod, w tym mikrografii SEM, badań 

morfologii zewnętrznej, detali budowy aparatów gębowych, skrzydeł i narządów 

rozrodczych z uwzględnieniem struktur błoniastych. Dokładne oraz starannie 

ilustrowane opisy umożliwiają wykorzystanie danych o Neotropikalnych Sciritdae w 

studiach dotyczących tej grupy w skali świata.  

2) Według wiedzy z 2010 r., Południową Amerykę zasiedlało 10 rodzajów Scirtidae, w 

tym dwa endemiczne: Stenocyphon i Exagonthus. W trakcie moich badań dwa 

rodzaje holarktyczne (Elodes i Microcara) zostały skreślone z listy Neotropikalnych 

Scirtidae, rodzaj Stenocyphon został odnaleziony również w Nowej Zelandii, przez 

co stracił status południowoamerykańskiego endemitu oraz opisałem 6 nowych 

rodzajów: Argelodes, Anticyphon, Calvariopsis (dla Prionocyphon brasiliensis Pic, 

1916, Cyphon sculptipenne Pic, 1931 i 14 nowych gatunków), Chilarboreus, 

Mucronotus (dla dwóch znanych gatunków: Eldoes velutinus Solier, 1849, Cyphon 

schwabei Pic, 1938 i trzech nowych dla wiedzy) and Solierodes (the only species of 

this monotypic genus was originally described in Elodes) i Solierodes (jedyny 

gatunek opisano oryginalnie w rodzaju Elodes). Hipoteza sugerująca błędne 

zaliczenie części gatunków do rodzajów Holarktycznych została potwierdzona. W 

efekcie dzisiaj znanych jest z omawianego obszaru 14 rodzajów, z których połowa 

występuje wyłącznie w Ameryce Południowej.  

3) Morfologia saproksylicznych larw Mucronotus z lasów bukanowych w Chile 

wskazuje na ich bliskie pokrewieństwo z larwami o podobnej biologii znanymi z 

Nowej Zelandii. Podsumowano modyfikacje morfologiczne występujące u 

saproksylicznych larw Scirtidae zwracając uwagę na nieznane wcześniej cechy, jak 

wybitnie rozwinięte skleryty szyjne. 
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4) Scirtidae Południowej Ameryki wykazują wyraźnie zróżnicowane wzorce 

rozmieszczenia. Obok rodzajów znanych ze środkowej i północnej części kontynentu 

(jak Calvariopsis), występują rodzaje, których rozmieszczenie ograniczone jest do 

regionu Patagońskiego obejmującego południowej Chile i Argentynę. W obszarze 

tym występuje najwięcej rodzajów znanych wyłącznie z omawianego kontynentu, 

jak Argelodes, Chilarboreus, Mucronotus i Solierodes wykazujące cechy zbliżone do 

taksonów znanych z Australii i Nowej Zelandii, tutaj występują także rodzaje 

Pseudomicrocara i Stenocyphon, znane również z Australii oraz Nowej Zelandii, co 

wyraźnie wskazuje na gondwański rodowód fauny tego obszaru. Rodzajem wybitnie 

przywiązanym do wysokogórskich partii Andów jest Anticyphon. Ekoregionami o 

wybitnym znaczeniu dla Neotropikalnych Scirtidae są górskie lasy mgielne, 

formacja paramo i wilgotne lasy strefy umiarkowanej, zwłaszcza lasy waldiwijskie. 

 

Zastosowanie wyników i plany badawcze 

 Przedstawione do oceny badania nie wyczerpują problematyki związanej z 

systematyką Scirtidae krainy neotropikalnej, stanowią natomiast solidne podstawy dla 

przyszłych studiów. 

 Ze względu na pozycję systematyczną Scirtidae (grupa siostrzana wszystkich 

pozostałych Polyphaga) znajomość tej grupy ma znaczenie dla zrozumienia ewolucji całego 

rzędu Coleoptera. Wypracowany standard opisu można wykorzystać w badaniach rodzajów 

z innych rejonów świata, tworząc w ten sposób zestaw informacji łatwych do wykorzystania 

w projektach o szerszym zakresie, obejmujących całą światową faunę grupy. 

 Badania dostarczyły nowych informacji o szeregu struktur morfologicznych, jak np. 

ekscytatory, gonokoksyty, skleryty i aparaty gębowe larw, które mogą być wykorzystane w 

opracowaniach dotyczących zróżnicowania tych struktur w skali całej rodziny. 

 Przedstawione wyniki mają implikacje dla ochrony przyrody Ameryki Południowej, 

zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów mokradłowych. Potwierdziły duże znaczenie 

lasów atlantyckich dla zachowania różnorodnej fauny, wskazały na wybitne znaczenie lasów 

waldiwijskich i formacji paramo. 

 Dalszych studiów wymaga rodzaj Contacyphon Południowej Ameryki oraz skaczące 

Scirtidae zaliczane obecnie do rodzajów Scirtes i Ora. W przypadku rodzaju Contacyphon 

istnieje duże prawdopodobieństwo wyodrębnienia z niego nowych taksonów szczebla 

rodzajowego. Studia nad tym rodzajem planuję przeprowadzić wspólnie z dr M. Libonatti.  
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 Kompleksowe zrekonstruowanie filogenezy Neotropikalnych Scirtidae nie będzie 

możliwe bez zastosowania metod molekularnych. Na przeszkodzie stała do tej pory bardzo 

ograniczona dostępność materiału nadającego się do wykorzystania (Watts et al. 2020). 

Nadzieje można wiązać z rozwojem muzeomiki – dziedziny filogenomiki wykorzystującej 

w badaniach filogenetycznych zdegradowane DNA okazów przechowywanych w zbiorach 

muzealnych. Badania filognetyczne wykorzystujące to podejście planuję z dr. A. Zwickiem 

(ANIC, Canberra, Australia). 

  Część ekosystemów południowej Ameryki jest potencjalnie bardzo interesująca, 

lecz praktycznie niezbadana jeśli chodzi o ich znaczenie dla Scirtidae. Dotyczy to np. tepui, 

z których jedynie Roraima była 120 lat temu (Waterhouse 1900) badana pod kątem 

Scirtidae, jednak od tego czasu brak nowych informacji o Scirtidae tych unikalnych 

ekosystemów. Drugim obszarem zasługującym na zbadanie jest Pantanal – jeden z 

najrozleglejszych kompleksów mokradeł na planecie, położony na granicy Brazylii, Boliwii 

i Paragwaju. 

 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w 

więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej 

 

 Prowadzone przeze mnie badania nad systematyką Scirtidae nie byłyby możliwe 

bez szerokiej współpracy międzynarodowej. W pierwszej kolejności była ona związana z 

wizytami w kolekcjach entomologicznych muzeów przyrodniczych. Osobiście 

odwiedziłem 20 jednostek (por. Zał. 3A), w tym niektóre wielokrotnie, przy czym wizyty 

w pojedynczych jednostkach trwały do 5 tygodni, jak np. w Muzeum Historii Naturalnej w 

Paryżu, instytucji w której zdeponowano jedne z najważniejszych kolekcji Scirtidae 

zawierające setki typów opisowych. Z kolejnymi kilkudziesięcioma kolekcjami z całego 

świata współpracuję korespondencyjnie opracowując nadsyłane na moją prośbę materiały. 

 Odbyłem staże naukowe w większości jednostek naukowych, z którymi prowadzę 

intensywną współpracę. W Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie przebywałem z 

dwukrotnymi wizytami w pracowni dr. Johannesa Bergstena. Skupiałem się na badaniu 

kolekcji wybitnego szwedzkiego znawcy Scirtidae – dr. Torda Nyholma (1912–2001), 

rozpoczęliśmy również badania nad molekularną filogenezą Scirtidae oparte o kilka 

markerów (16S, COI, Histone3, 18S, 28S), których jednak z powodu trudności z izolacją 

DNA części okazów nie udało się doprowadzić do końca. 
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 W czasie pobytu w Ehime University Muzeum w Matsuyamie w Japonii 

pracowałem z dr. Hiroyuki Yoshitomim nad bieżącymi projektami dotyczącymi 

taksonomii orientalnych Scirtidae, a także odbyliśmy kilka krótkich wycieczek 

terenowych, w czasie których (bezskutecznie) poszukiwaliśmy m. in. ważnych z 

perspektywy filogenetycznej taksonów – Declinia versicolor Sakai & Sato i 

Nipponocyphon nakanei Lawrence & Yoshitomi.  

 Badania nad Scirtidae Nowej Zelandii, prowadzone wspólnie z mgr Agatą Kiałką 

realizujemy w ścisłym kontakcie z New Zealand Arthropod Collection w Auckland, gdzie 

współpracujemy z dr. Richardem Leschenem. W czasie wizyty w 2016 r. zbadałem 

kolekcje NZAC (materiały suche i kolekcję alkoholową) i innych, mniejszych 

nowozelandzkich jednostek muzealnych. Udało się również zorganizować kilka wyjazdów 

w teren mających na celu zbiór świeżych materiałów, m. in. do badań DNA, zebranie larw 

i informacji o biologii i preferencjach siedliskowych. W kontekście badań Scirtidae Nowej 

Zelandii istotna jest współpraca z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, gdzie znajdują 

się typy opisowe T. Brouna i D. Sharpa, dwóch najbardziej płodnych badaczy 

nowozelandzkich Scirtidae.  

 W ostatnich kilkunastu latach bardzo poprawił się stan zbadania Scirtidae Australii 

dzięki badaniom dr. Petra Zwicka (Schlitz, Niemcy) oraz dr. Christophera Wattsa 

(Adelajda, Australia). W czasie pobytu w Australii w 2016 r. badałem typy opisowe 

australijskich Scirtidae w największej kolekcji z tego kontynentu – Australian National 

Insect Collection (CSIRO, Canberra), odbyłem też kilkudniową wizytę u dr. Ch. Wattsa w 

South Australian Muzeum w Adelajdzie. Współpraca z tą ostatnią jednostką zaowocowała 

wspólnym projektem dotyczącym filogenezy Australazjatyckich Scirtidae. Przygotowana 

publikacja znajduje się obecnie w druku (Bradford et al. w druku). We współpracy z dr. 

Andreasem Zwickiem (CSIRO, Canberra) planujemy większy projekt dotyczący 

filogenezy Scirtidae wykorzystujący muzeomikę, niestety aktualnie jego realizację 

uniemożliwia pandemia covid-19. 

 W latach 2012 i 2013 brałem udział w dwóch wyprawach terenowych do 

Republiki Południowej Afryki. Oba wyjazdy organizowane były przez Muzeum 

Przyrodnicze UWr we współpracy z Ruth Müller z Ditsong Museum of Natural History w 

Pretorii. Wyjazdy miały na celu zebranie materiałów Scirtidae z różnych rejonów 

Południowej Afryki – regionu praktycznie nierozpoznanego jeśli chodzi o faunę Scirtidae.  
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 W 2013 r. dwutygodniową wizytę w mojej pracowni we Wrocławiu odbyła Maria 

Libonatti, wówczas doktorantka, a obecnie pracowniczka Uniwersytetu w Buenos Aires 

(Argentyna). W czasie jej pobytu wymieniliśmy doświadczenia, a także zaplanowaliśmy 

współpracę, która trwa do dzisiaj i zaowocowała kilkoma publikacjami [Zał. 3A: 3, 6, 38]. 

 Współpracuję również z prof. dr. Bernhardem Klausnitzerem związanym z 

Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut w Dreźnie, najaktywniejszym badaczem 

Scirtidae ostatniego półwiecza. Wspólnie opublikowaliśmy szereg publikacji [Zał. 3A: 5, 

35, 71, 117]. 

 Ścisłą współpracę utrzymuję również z wieloma jednostkami na terenie Polski, a do 

najważniejszych ośrodków, z którymi współpracuję, zaliczam: 

- Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (dr hab. Daniel Kubisz, 

dr hab. Łukasz Kajtoch), współpraca przy opracowaniu kolekcji ISEZ oraz 

projektach filogeograficznych; 

- Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie (prof. dr hab. Anna Liana, prof. dr 

hab. Dariusz Iwan, dr Karol Szawaryn) – współpraca od ok. 20 lat, skupiająca się 

głównie na badaniach kolekcji;  

- Muzeum Przyrodnicze UWr (prof. dr hab. Marek Wanat, dr hab. Paweł Jałoszyński) 

– wieloletnia współpraca owocująca m. in. wspólnymi wyprawami terenowymi i 

badaniami w Polsce, wiele okazów zebranych na wyprawach przekazuję do zbiorów 

tej instytucji. 

- Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców WNB UWr (dr hab. prof. UWr 

Marcin Kadej, dr hab. Adrian Smolis) – współpraca dotycząca biologii 

konserwatorskiej chrząszczy saproksylicznych, ostatnio także archeoentomologii; 

 

6. Szczegółowe omówienie osiągnięć naukowo-badawczych poza osiągnięciem 

habilitacyjnym 

 

A. Taksonomia i filogeneza Scirtidae 

 Trzon moich zainteresowań naukowych stanowią badania nad Scirtidae obejmujące 

przede wszystkim taksonomię, ale również filogenezę, biologię, morfologię i paleontologię 

tej grupy. Efektem prac są zarówno niewielkie artykuły z początkowego okresu moich 

zainteresowań badawczych [Zał. 3A: 58, 73, 76, 79, 85, 86], jak i obszerniejsze publikacje, 

czasem o charakterze opracowań monograficznych dotyczące trudnych taksonomicznie i 
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bogatych w gatunki rodzajów posiadających zdolność skakania z rodzajów Scirtes Illiger i 

Exochomoscirtes Pic [Zał. 3A: 12, 13, 14, 20, 22, 43]. Występują one na całym świecie, 

zwłaszcza w strefie tropikalnej, a liczba znanych gatunków w tylko dwóch rodzajach – 

Ora Clark i Scirtes przekracza 500. W jednej z prac [Zał. 3A: 14] zastosowałem 

modelowanie nisz ekologicznych (z wykorzystaniem programu MaxEnt) dla określenia 

potencjalnego zasięgu badanej grupy gatunków. Łącznie opisałem do tej pory 9 taksonów 

szczebla rodzajowego i ponad 160 gatunków Scirtidae. 

 Ważnym obszarem badań, ze względu na powiązania biogeograficzne i dużą 

różnorodność fauny Scirtidae (11 rodzajów, w tym 9 endemicznych oraz ok. 130 

opisanych gatunków), jest Nowa Zelandia. Wykazałem z niej pierwszego przedstawiciela 

podrodziny Stenocyphoninae [Zał. 3A: 34], a następnie wspólnie z A. Kiałką opracowałem 

katalog Scirtidae Nowej Zelandii [Zał. 3A: 15] będący podstawą dalszych studiów. Mimo 

że liczby gatunków i rodzajów znanych z Nowej Zelandii są znaczne, od 1921 r. zaznacza 

się wyraźna stagnacja w badaniach tamtejszej fauny Scirtidae. Jedynym koleopterologiem, 

który podjął się badań nowozelandzkich Scirtidae w ciągu minionych stu lat był Tord 

Nyholm, który jednak zdążył za życia opublikować tylko jedną pracę dotyczącą rodzaju 

Contacyphon Gozis z Nowej Zelandii (Nyholm 2000). Efektem wyjazdu na Nową 

Zelandię w 2016 r. i przeprowadzonych tam badań terenowych była publikacja z opisem 

nowego rodzaju Meatopida Kiałka & Ruta [Zał. 3A: 40]. Dodatkowym wątkiem podjętym 

w tej publikacji był opis narządów kopulacyjnych utrwalonych in copula. Zagadnienia 

kopulacji u Scirtidae badał do tej pory wyłącznie Nyholm (1969, 1972). 

 Cechy wykorzystywane przez badaczy pracujących w XIX i I poł. XX w. nie 

obejmowały aparatów kopulacyjnych samców i samic. W efekcie większość opisów sprzed 

1950 r. nie pozwala na identyfikację gatunków. Dlatego ważnym aspektem studiów nad tą 

rodziną są badania taksonów opisanych przed 1950 r. umożliwiające zbadanie cech 

pomijanych dawniej cech diagnostycznych. Opublikowałem redeskrypcje taksonów 

opisanych przez Motschulskiego [Zał. 3A: 29] i Bohemana [Zał. 3A: 38], w tym 

zapomnianego rodzaju Mescirtes Motschulsky. W odrębnej publikacji wykazałem po raz 

pierwszy z Afryki, zsynonimizowałem z rodzajem Seydelicyphon Pic i zrewidowałem 

afrotropikalne gatunki z rodzaju Mescirtes [Zał. 3A: 36]. Okazały się one być 

morfologicznie bardzo zbliżone do gatunków znanych z południowo-wschodniej Azji. 

 Badania kolekcji muzealnych, zwłaszcza Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, 

rzuciło nowe światło na szereg dalszych taksonów szczebla rodzajowego, jak 
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Brachycyphon Fairmaire [Zał. 3A: 30], Calvarium Pic [Zał. 3A: 32] i Dermestocyphon Pic 

[Zał. 3A: 35]. Słaba znajomość rodzajów opisanych przed połową XX w. skutkowała 

błędnymi interpretacjami współczesnych badaczy, które starałem się wyjaśnić w 

odniesieniu do rodzaju Prionocyphon Redtenbacher i pokrewnych [Zał. 3A: 31]. 

 W publikacji [Zał. 3A: 117] wykazaliśmy, że Cyphon Paykull, to młodszy synonim 

rodzaju Elodes Latreille, co sygnalizował już Pope (1976). Zaproponowaliśmy zastąpienie 

tej nazwy najstarszą dostępną nazwą Contacyphon de Gozis i opublikowaliśmy listę 

wszystkich, ponad 300 opisanych gatunków z tego rodzaju. 

 W niektórych publikacjach zwracałem uwagę na występowanie u samic Scirtidae 

struktur związanych z wydzielaniem substancji, najprawdopodobniej o charakterze 

feromonów płciowych. Struktury te znajdują się najczęściej na pokrywach i mają formę 

zagłębień, guzków otoczonych mikroporami i pokrytych zmodyfikowanymi, 

spłaszczonymi włoskami. Przez analogię do podobnych struktur znanych u Malachiinae 

nazwałem je ekscytatorami [Zał. 3A: 22, 28]. 

 Od czasu wyboru tematu rozprawy doktorskiej mam świadomość, że jedną z 

większych luk w wiedzy dotyczącej Scirtidae jest brak dobrej rekonstrukcji filogenezy 

obejmującej większość taksonów szczebla rodzajowego światowej fauny. Najważniejszą 

pracą prezentującą filogenezę w oparciu o morfologię jest publikacja Lawrence’a i 

Yoshitomiego (2007), jednak obejmuje ona tylko 22 rodzaje (spośród ok. 100). Morfologia 

nie dostarcza w przypadku Scirtidae informatywnych danych ze względu na obecność 

licznych homoplazji. Pewnym przełomem była seria prac podejmujących problem 

filogenezy Scirtidae Australii w oparciu o badania kilku markerów molekularnych (Cooper 

et al. 2014, Watts et al. 2017, 2020, 2021). Obecnie filogenetyka coraz częściej 

wykorzystuje sekwencjonowanie nowej generacji i bazuje na sekwencjach dużej liczby 

genów. Dzięki współpracy z naukowcami z South Australian Museum w Adelajdzie 

miałem okazję współtworzyć pracę, w której po raz pierwszy wykorzystujemy elementy 

ultrakonserwatywne w celu rekonstrukcji filogenezy Scirtidae (Bradford et al. w druku).  

 Zintensyfikowania badań wykorzystujących współczesne możliwości techniczne 

wymagają kopalne Scirtidae. Jak wspomniałem we wstępie, omawiana rodzina często 

występuje w formie inkluzji w bursztynie bałtyckim, jednak starsze skamieniałości są 

rzadkie i słabo zbadane. Ostatnio, we współpracy z zespołem badaczy z Nanjing Institute 

of Geology and Palaeontology Chińskiej Akademii Nauk złożyłem do druku opis nowego 

rodzaju z kredowego bursztynu birmańskiego. Do obrazowania wykorzystaliśmy m. in. 
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mikrotomografię rentgenowską i mikroskopię konfokalną, dzięki czemu byliśmy w stanie 

przygotować opis uwzględniający wszystkie istotne cechy morfologiczne.  

 

 

B. Chrząszcze związane z grzybami i śluzowcami 

Jedną z grup chrząszczy, której poświęcam więcej uwagi, są chrząszcze mykofagiczne 

i myxomycetofagiczne. Związki chrząszczy z grzybami i śluzowcami są poznane 

fragmentarycznie nawet w Europie, będącej rejonem świata o najdłuższych tradycjach badań 

przyrodniczych. Efektem moich zainteresowań mykofagami są m. in.: praca z opisem 

nowego gatunku z rodzaju Ropalodontus (Ciidae) [Zał. 3A: 52], publikacje zawierające 

nowe dane o występowaniu Ciidae w Polsce [Zał. 3A: 66, 130], przegląd wybranych 

Erotylidae Polski z kluczem do oznaczania rodzaju Triplax z obszaru środkowej Europy 

[Zał. 3A: 33]. 

W ostatnich latach, w kilkuosobowym zespole prowadziłem szeroko zakrojone 

badania nad interakcjami między grzybami i śluzowcami a chrząszczami w Karpatach – w 

Pienińskim, Babiogórskim, i Tatrzańskim Parku Narodowym. Dotychczasowym efektem 

prac jest m. in. publikacja dotycząca relacji chrząszczy i grzybów poliporoidalnych w 

Pieninach [Zał. 3A: 149] oraz praca dotycząca powiązań chrząszczy ze śluzowcami [Zał. 

3A: 45]. Udało się wykazać związki chrząszczy z 23 gatunkami śluzowców; praca jest 

najobszerniejszym studium tego rodzaju w europejskiej literaturze przedmiotu. 

 

C. Faunistyka chrząszczy Polski 

Moje zainteresowania chrząszczami wywodzą się z regionalnych badań nad 

koleopterofauną. Nurt obserwacji faunistycznych jest obecny w moim dorobku do dzisiaj, a 

ponieważ dość regularnie publikowałem już na początku studiów, stanowi pokaźną część 

mojego dorobku publikacyjnego. Rozmieszczenie owadów w Polsce jest słabo rozpoznane, 

a rejony dobrze zbadane koncentrują się wokół ośrodków badawczych (głównie duże miasta 

uniwersyteckie) i wybitnie cennych przyrodniczo obszarów (np. Puszcza Białowieska, 

Karpaty). Nawet w regionach z pozoru dobrze zbadanych, jak np. na Dolnym Śląsku, gros 

danych faunistycznych to obserwacje dziewiętnastowiecznych, niemieckich 

koleopterologów. Stąd, mimo powszechnego niedoceniania faunistyki, uważam że dziś, w 

dobie szybkich i bezprecedensowych zmian klimatycznych oraz kryzysu bioróżnorodności, 

jest to dziedzina której warto poświęcać uwagę, zwłaszcza że dane można włączać do 



Załącznik 2A. Autoreferat Rafał Ruta 

 

22 
 

nowoczesnych agregatorów stwierdzeń faunistycznych wchodzących w skład inicjatyw jak 

GBIF (w Polsce – np. baza Coleoptera Poloniae). Od dłuższego czasu starałem się nie tylko 

gromadzić i publikować obserwacje faunistyczne, ale również inicjować wieloautorskie 

publikacje, do udziału w których zachęcałem osoby niezajmujące się zawodowo 

entomologią, a posiadające duże zbiory i doświadczenie ternowe, a czasem uwzględniać 

również kolekcje muzealne. W ten sposób powstały m. in. opracowania dotyczące 

Scirtoidea [Zał. 3A: 53], Melandryidae i Tetratomidae [Zał. 3A: 89], Corylophidae [Zał. 3A: 

91], Aderidae [Zał. 3A: 112] oraz Trogossitidae, Lophocateridae, Peltidae i Thymalidae 

[Zał. 3A: 152]. Za cenne w dorobku uważam publikacje, które dotyczą obiektów, w których 

starałem się zestawić na podstawie własnych badań listę wszystkich występujących w nich 

chrząszczy, np. rez. Kuźnik [Zał. 3A: 47], rez. Czarci Staw [Zał. 3A: 102] i 

kserotermicznych wzgórz w Byszewicach w dolinie Noteci [Zał. 3A: 72]. Badania 

ostatniego z wymienionych obiektu dostarczyły informacji o pierwszym znanym w Polsce 

niesynantropijnym stanowisku pokątnika złowieszczka Blaps mortisaga [Zał. 3A: 60]. W 

czasie jednego z Sympozjów Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego wykorzystaliśmy sesję terenową do uzupełnienia wiedzy o 

koleopterofaunie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego [Zał. 3A: 134]. Okazało się to nad 

wyraz efektywną metodą poprawy stanu zbadania konkretnego obszaru, w efekcie od 2016 

r. staramy się by pokłosiem każdego z sympozjów była publikacja o podobnym charakterze. 

Dzięki m. in. moim obserwacjom udało się uzupełnić listę chrząszczy Polski o kilkanaście 

gatunków wcześniej niewykazywanych z kraju, z których część to chrząszcze inwazyjne, jak 

Cynaeus angustus i Megabruchidius dorsalis [Zał. 3A: 56, 139, 140].  

Grupą ekologiczną, która szczególnie mnie interesuje są chrząszcze saproksyliczne, 

zwłaszcza związane z dobrze zachowanymi lasami o wysokim stopniu naturalności, 

stanowiące obiekt zainteresowania biologii konserwatorskiej. Wśród publikacji 

poświęconych tej grupie warto wymienić artykuł wskazujący na bardzo istotną rolę 

stosowania nowoczesnych metod badawczych, np. syntetycznych feromonów płciowych, w 

badaniach o charakterze inwentaryzacyjnym [Zał. 3A: 37]. Inną grupa saproksylicznych 

chrząszczy są zgniotki Cucujus spp., którym poświęciłem dwie publikacje – w jednej 

podsumowując nowe stwierdzenia w południowo-zachodniej Polsce [Zał. 3A: 110], a w 

drugiej [Zał. 3A: 163] analizując historię lasów w których aktualnie występuje zgniotek 

cynobrowy Cucujus cinnaberinus w oparciu o rzadko wykorzystywane w krajowym 

piśmiennictwie przyrodniczym źródła kartograficzne – mapy Urmesstischblaetter z lat 20. i 
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30. XIX w. Analizy wykazały historyczną ciągłość lasów na stanowiskach zgniotka 

cynobrowego w południowo-zachodniej Polsce. Dwie publikacje dotyczące chrząszczy 

nowych dla Puszczy Białowieskiej są efektem szeroko zakrojonych badań Instytutu 

Badawczego Leśnictwa wykorzystujących odłowy do pułapek lejkowych na terenie całej 

polskiej części wspomnianego kompleksu leśnego [Zał. 3A: 41, 156]. 

 

D. Malakologia 

Grupą zwierząt, którą zainteresowałem się dość niedawno są mięczaki. Po raz 

pierwszy stwierdziłem [Zał. 3A: 133] występowanie chronionej i znajdującej się w 

załącznikach Dyrektywy Siedliskowej UE poczwarówki Geyera Vertigo geyeri w północno-

zachodniej Polsce (w rez. Bukowskie Bagno).  

Druga z moich malakologicznych publikacji [Zał. 3A: 39] dotyczy filogeografii 

gatunku uznawanego za stepowy – wstężyka austriackiego Caucasotachea vindobonensis. 

Badania przeprowadzone pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Kajtocha wykazały, że ślimak 

ten w czasie maksimum glacjalnego posiadał refugia na obszarze dzisiejszego Półwyspu 

Bałkańskiego i zasiedlał bardziej wilgotne siedliska w dolinach rzecznych, a dopiero później 

miała miejsce jego ekspansja na tereny bardziej suche. Do Polski dotarł na początku 

Holocenu, a jego migracja mogła być ułatwiana przez ludzi. Dzisiejsze populacje tego 

ślimaka wykazują niewielkie zróżnicowanie genetyczne.  

 

E. Historia badań przyrodniczych i ochrony przyrody pogranicza Wielkopolski i 

Pomorza 

Interesuję się historią badań entomologicznych na ziemiach polskich. W dwustulecie 

urodzin Karla Letznera opublikowałem współautorski artykuł (Jałoszyński i Ruta 2012) 

przypominający sylwetkę jednego z najwybitniejszych entomologów działających na 

Dolnym Śląsku w XIX w. Opublikowałem również pracę podsumowującą wiedzę o 

historycznych kolekcjach chrząszczy przechowywanych w Muzeum Przyrodniczym UWr w 

jubileuszowym tomie kwartalnika Genus przygotowanego z okazji dwustulecia tego 

muzeum [Zał. 3A: 122].  

 Dokumentuję historię badań przyrodniczych Pomorza i północnej Wielkopolski, 

skupiając się na okresie przed 1945 r. Moim największym osiągnięciem było odtworzenie 

praktycznie nieznanej biografii i przywrócenie pamięci o dokonaniach wybitnego 

przyrodnika i twórcy obszarowej ochrony przyrody na terenie dawnej prowincji Marchia 
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Graniczna Poznańskie-Prusy Zachodnie – Richarda Frase (Ruta 2008). Aktualne 

podsumowanie ustaleń związanych z historią badań przyrodniczych w Pile zawiera 

opublikowana pod koniec 2020 r. monografia przyrodnicza Piły [Zał. 3A: 26]. 

 Interesujące ustalenia przynoszą drobiazgowe studia historii obiektów chronionych, 

nawet tych uchodzących za dobrze zbadane. W przypadku rez. Stary Załom k. Człopy na 

Pomorzu Zachodnim kwerendy historycznych publikacji, a także źródeł kartograficznych i 

archiwalnych fotografii pozwoliły ustalić [Zał. 3A: 111], że wbrew rozpowszechnionej 

opinii utworzony w 1966 r. rezerwat nie jest tożsamy z przedwojennym obiektem, który 

znajdował się na przeciwległym brzegu jeziora Załom. Miejsce w którym znajdował się 

przedwojenny rezerwat zachowało do dziś walory florystyczne (m. in. stanowisko Carex 

ornithopoda).  

 W przypadku innego obiektu, istniejącego do 1945 r. rez. Wielka Wyspa Kwiatów w 

dolinie Łobżonki na pograniczu Wielkopolski i woj. kujawsko-pomorskiego, historyczne 

kwerendy były podstawą do ustalenia stopnia zachowania szaty roślinnej tego obiektu oraz 

zaproponowania kompleksowych działań służących odtworzeniu i ochronie tego stanowiska 

ciepłolubnej roślinności [Zał. 3A: 158].  

 

7. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących naukę 

 

W ciągu minionych 10 lat prowadziłem następujące kursy:  

- Biocenozy – ćwiczenia terenowe dla studentów Mikrobiologii; 

- Ewolucjonizm – konwersatoria dla studentów Biologii Człowieka, Mikrobiologii i 

Biologii;  

- Filogenetyka – dla studentów Studium Doktoranckiego Biologii;  

- Podstawy systematyki Eukaryota – wykład i ćwiczenia dla studentów Mikrobiologii; 

- Zasady systematyki filogenetycznej – wykład i ćwiczenia dla studentów Biologii;  

- Zoologia bezkręgowców – ćwiczenia dla studentów Biologii.  

 

Byłem promotorem trzech prac licencjackich oraz dwóch prac magisterskich. Obecnie 

jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki (otwarty w 

maju 2015 r., temat: „Rewizja wybranych grup Scirtidae (Coleoptera) Nowej Zelandii”). W 

sierpniu 2007 r. byłem jednym z opiekunów studenckiego wyjazdu do Aktau w zachodnim 

Kazachstanie, a w sierpniu 2014 r. byłem opiekunem studenckiego wyjazdu na Syberię – do 
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Tomska (na podstawie umowy UWr z Tomskim Państwowym Uniwersytetem 

Pedagogicznym) i nad Bajkał. 

W 2011 r. byłem sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia I stopnia 

na kierunku Biologia, a w roku akademickim 2013/14 byłem członkiem Zespołu autorskiego 

do opracowania programu kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich biologii. 

Przez 10 lat (2010-2020) pełniłem funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr do spraw oferty wdrożeniowej. 

 W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji brałem udział w szkoleniach, m. in.: 

- Prawa autorskie na uczelni (27.06.2018); 

- Dydaktyka i metodyka e-learningu (06.2020). 

Wielokrotnie otrzymywałem nagrodę J. M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za 

osiągnięcia dydaktyczne (w latach 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020) i 

organizacyjne (w latach 2010, 2011, 2014). 

Od kilkunastu lat intensywnie angażuję się w prace na rzecz Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego jako członek zarządu, skarbnik i bibliotekarz, a ostatnio także redaktor 

działowy kwartalnika Wiadomości Entomologiczne. Za działalność na rzecz Towarzystwa 

zostałem w 2016 r. nagrodzony Złotą Odznaką PTEnt. 

Byłem również zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego 

jako członek zarządu, a w latach 2011–2014 brałem udział w redagowaniu kwartalnika 

Genus. 

Od wielu lat wspieram organizację pozarządową zajmującą się ochroną przyrody – 

Klub Przyrodników, pełniąc społecznie funkcję członka zarządu i członka rady naukowej 

kwartalnika Przegląd Przyrodniczy. 

Biorę aktywny udział w inicjatywach popularyzujących naukę, np. w ramach 

Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (wystąpienie dotyczące przyrody Ekwadoru) i wieloletniej 

współpracy z Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Wspólnie z tą jednostką 

współorganizowałem dwie wystawy (2009 – Rezerwat Kuźnik – skarb pilskiej przyrody; 

2017 – Zbiory pilskich kolekcjonerów – Rafał Ruta) oraz przeprowadziłem kilka prelekcji 

(2013 – Pilskie tereny zielone; 2014 – Wokół Piły śladami Wilhelma Roloffa; 2019 – 

Madagaskar – ósmy kontynent). Z Piłą – moim rodzinnym miastem – związane są też inne 

działania popularyzatorskie, np. zajęcia terenowe z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Skłodowskiej-Curie (2013) lub współorganizacja sesji referatowych w ramach 

Pilskich Spotkań Przyrodniczych (01.2011, 06.2011, 2013). Za działalność w Pile, w tym  
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