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Wspomnienie pośmiertne o Romanie Żukowskim 

Посмертное воспоминание о Романе Жуковском 

Memoir of Roman Zukowski 

Вотал Żukowski urodził się 19 lutego 1913 r. w Bohorodczanach na Podolu. 

Z entomologią „jak sam powiadał, zetknął się dość wcześnie, bo już w dzieciństwie, 

gdy obserwował sporządzanie zbiorów motyli, czym amatorsko zajmowali się jego 

wujowie. W okresie nauki w gimnazjum klasycznym w Stanisławowie, zaznajomił się 

z systematyką lepidopterologiczną i techniką preparowania motyli. W tym czasie 

(1925—1933) tworzył pierwszy swój zbiór motyli zebranych w okolicach miasta. Po 

zdaniu matury zbiór ten podarował szkolnej pracowni przyrodniczej macierzystego 

gimnazjum. 

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości Roman Żukowski obrał zawód leśni- 

ka. W okresie praktyki przedszkolnej (1933—1938), odbywanej w nadl. państw. Ta- 

tarów, wszystkie wolne chwile poświęcał na tworzenie obszernego zbioru motyli 

górskich, Gorganów i Czarnohory. W tym czasie nawiązał też kontakt z firmami 

przyrodniczymi, wymieniając lub sprzedając niektóre ciekawsze dublety ze swoich 

zbiorów. Zdobyte tą drogą fundusze przeznaczał na zakup literatury lepidopterolo- 

gicznej oraz prenumeratę periodyków entomologicznych. 

W sierpniu 1938 r. R. Żukowski złożył egzamin eksternistyczny w państwo- 

wej szkole dla leśniczych w Bolechowie i rozpoczął 4-miesięczną praktykę poszkolną. 

1 stycznia 1939 r. objął funkcję podleśniczego w leśnictwie Bogdan, nadl. Jabłonica. 

W kwietniu 1940 r. rozpoczął pracę w radzieckim przedsiębiorstwie ,„LLespromchoz” 

jako technik leśny remontu i budowy dróg. We wrześniu następnego roku został 

przeniesiony na stanowisko leśniczego leśnictwa Hnilica, gdzie pozostawał przez 

3 lata. W marcu 1944 r. Roman Żukowski ratując się wraz z rodziną ucieczką 

na zachód przed nacjonalistami ukraińskimi spod znaku UPA, pozostawił w porzu- 

conym mieszkaniu w Palanicy cały swój bogaty zbiór motyli i bibliotekę naukową. 

Po kilku tygodniach tułaczki uciekinierzy dotarli do Nowego Sącza. Stamtąd Ro- 

man Żukowski został skierowany do pracy na stanowisku leśniczego w leś- 

nictwie Ochotnica w Gorcach. Tam podejmuje od nowa swoje badania faunistyczne. 

Słabo dotąd poznana fauna motyli gorczańskich została w tych badaniach potrak- 

towana bardzo dokładnie. Pod koniec 1949 r. ukończył Żukowski pierwszą wersję 

pracy pt. „Fauna motyli większych Gorców”, obejmującej 540 gatunków, w tym 2 no- 

wę dla fauny Polski. 

W 1949 r. Żukowski został przeniesiony na stanowisko leśniczego w Czorszty- 

nie. Dało mu to możliwość rozpoczęcia badań nad fauną motyli Pienin. Pracę tę kon- 

tynuował do końca życia. Głównymi zagadnieniami interesującymi go w Pieninach 

było pochodzenie miejscowej lepidopterofauny, ekologia motyli w różnych środo- 

wiskach pienińskich oraz problem zanikania niepylaków. 
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Гада 1951—1953 to najcięższy okres w zyciu Romana Zukowskiego, Zwol- 
niony dyscyplinarnie z administracji leśnej, zmuszony był objąć pracę w kamienio- 
łomach andezytu w Kluszkowicach. Nie załamał się jednak i w dalszym ciągu wszyst- 
kie wolne chwile poświęcał na kontynuowanie badań. 

Przyjęty ponownie do pracy w leśnictwie w sierpniu 1954 r. objął funkcję leśni- 
czego w Pienińskim Parku Narodowym. Tak rozpoczął się najbardziej owocny okres 
jego życia. W 1955 r. obejmuje muzeum Pienińskiego Parku Narodowego i przez 
następne lata stara się podnieść miejscowe zbiory z wieloletniego zaniedbania i do- 
prowadzić wystawę do odpowiedniego poziomu. Równocześnie jest jednym z pro- 

jektodawców utworzenia rezerwatu niepylaka w Pieninach i założenia alpinarium 

oraz lapidarium pienińskiego (tzw. „Pieninarium ). Projekty te nie zostały jednak 

dotąd zrealizowane. 

Praca w muzeum ułatwiła Żukowskiemu, jak nigdy dotąd, prowadzenie ba- 

dań lepidopterologicznych. Pracuje więc z wielkim zapałem, sporo wyników publi- 

kuje, nawiązuje kontakty naukowe. Pracami Żukowskiego zainteresowano się w Sło- 
wacji. Ze strony Dyrekcji TANAP’u wpłynęła do zarządu Pienińskiego Parku Na- 

rodowego propozycja opracowania przez kustosza pienińskiego fauny motyli słowac- 
kiej części Pienin. Prace te zaplanował on na lata 1961—1963. Niestety nie dane 
mu było je rozpocząć. Na jesieni 1960 r. Żukowski kończył systematyczną część 
wielkiej pracy pt. „Motyle Pienin” opracowywanej wspólnie z S. Błeszyńskim 
i J. Razowskim. Objela ona па 184 stronach maszynopisu 1526 gatunków. 
W krótkim czasie po napisaniu ostatniej strony zapadł ciężko na serce. 30 listopada 
1960 r. został przewieziony do Nowego Targu, gdzie tego samego dnia zmarł. Zwłoki 
jego zostały pochowane na cmentarzu nowotarskim. 

Zmarły współpracował w latach 1948—1960 z wieloma lepidopterologami, między 
innymi zS. Błeszyńskim, E. Palikiem, J. Razowskim, J. Rymarem, 
S. Tollem. Ten ostatni nadał jednemu z opisywanych przez siebie nowych ga- 
tunków motyli nazwę Coleophora żukowskii (Acta Zool. Crac. 4 1959, nr 3), z dedy- 
kacją: „Ich benenne diese neue Art zu Ehren des sehr verdienstreichen Forschers 
der Lepidopterenfauna von Pieniny... 

Zmarły utrzymywał też kontakty z entomologami zagranicznymi. Wymienić tu 
można R. Aladara (CSRS), H. J. Hannemana (NRD), B. Małkina (USA), 
E. Munroe (Kanada) i V. Polaéka (CSRS). Był członkiem Polskiego Związku 
Entomologicznego i sekcji taksonomicznej Society of Systematic Zoology. Należał 
również do krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa 
i Drzewnictwa. 

Jerzy Pawłowski 

PUBLIKACJE ROMANA ŻUKOWSKIEGO 

l. Dwa mało znane w Polsce szkodliwe gatunki motyli Prays curtisellus Don. 
1 Semasia diniana Guen. w faunie Pienińskiego Parku Narodowego. „Sylwan. 
r. 1997, nr 4. 

2. W sprawie Pienińskiego Muzeum Przyrodniczego. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 
r. 1957, z. 4. 

3. O zmianach w faunie motyli Pienin Zachodnich w następstwie ewientualnej bu- 
dowy zbiornika wodnego na Dunajcu pod Czorsztynem, ,,Polskie Pismo Entomol.“ 
5. „В“, г. 1957, 2. 3. 

4. Czy budowa zapory dolinowej na Dunajcu pod Czorsztynem mogłaby zmienić 
faunę motyli Pienin. „Wszechświat', r. 1958, z. 1. 
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10. 

11. 

12. 

Niepylaki apollo i, mnemozyna zagrożone. „Przyroda Polska“, r .1959, z. 7—8. 

Crymodes platinea Tr. z Pienin. „Acta Zool. Crac.', 4, 1959, 

Problemy zaniku i wymierania motyla Parnassius apollo L. na ziemiach pol- 

skich. „Sylwan, 1959, nr 6—7. 

Auchmis comma Schiffm. et Denis (Lepidoptera, Noctuidae) w Pieninach. ,,Pol- 

skie Pismo Entomol.“, 29, r. 1959, (wspolautor — E. Palik), 

Rozważania nad pochodzeniem odmian Parnassius apollo L. (Lepidoptera, Papi- 

lionidae) w Polsce. „Polskie Pismo Entomol.“, 29, 1959. 

Obserwacje nad występowaniem i ekologią Aciptilia nephelodactyla Eversm. 

(Lepidoptera, Pterophoridae) w Pieninach. „Polskie Pismo Entomol.', 30, r. 1960. 

W odpowiedzi na marginesowe uwagi prof. dra J. Pr iffera o mojej pracy 

„O zmianach w faunie motyli Pienin Zachodnich w następstwie ewentualnej 

budowy zbiornika wodnego na Dunajcu pod Czorsztynem'. „Polskie Pismo 

Entomol.*, s. „B*, Entomologia Stosowana, z. 1—2, r. 1960. 

Obserwacje nad pojawem i ewentualnym przebiegiem gradacji u niektórych ga- 

tunków motyli w latach 1949—1959 na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. 

„Sylwan ', r. 1960, nr 10.


