Pawłowski Jerzy, czł. hon. PTEnt., prof. dr hab.
– ur. 8 IV 1932 w Krakowie
– inż. (1954) – UJ / WSR Kraków; mgr (1955), dr (1960) – SGGW Warszawa; hab. (1968) –

UJ Kraków, prof. nadzw. (1978) – ZZSiD PAN Kraków; prof. zwycz. (1993) – ISiEZ PAN
Kraków
(1) – entomologia leśna – ekologia próchnojadów blaszkorożnych; koleopterologia –
systematyka, taksonomia, ekologia i biogeografia Trechini (w zakresie globalnym)
oraz Tachyini (Coleoptera, Carabidae) Palearktyki; faunistyka i biogeografia
Carabidae Palearktyki; paleogeografia i paleoekologia Coleoptera plejstocenu i
holocenu Europy; ewolucja fauny górskiej Palearktyki; zoogeografia Europy
środkowej i Dalekiego Wschodu oraz ochrona fauny górskiej; historia zoologii
polskiej i muzealnictwa przyrodniczego, [prof. ISiEZ PAN w Krakowie]
(2) – rewizje grup gatunkowych rodzaju Trechus Palearktyki i regionu Etiopskiego;
redeskrypcje i opisy kilku nowych taksonów szczebla rodzajowego i kilkudziesięciu
taksonów szczebla gatunkowego; jego imieniem nazwano kilkanaście gatunków
zwierząt, których typy zebrał w czasie ekspedycji naukowych
– [P]: ok. 150 publikacji, w tym kilkadziesiąt prac oryginalnych w zakresie
koleopterologii oraz klucze do oznaczania i podręczniki techniki entomologicznej
– [W]: „Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry”, „Tachyini (Coleoptera, Carabidae)

of North Korea”, „Révision du genre Trechus CLAIRV. (Coleoptera, Carabidae) du
Proche Orient”
– [Z]: Coleoptera i inne bezkręgowce (ok. 60 000 ex.) zebrane w czasie

kilkudziesięciu ekspedycji nauk. do najważniejszych łańcuchów górskich Palearktyki
(od Kanarów i Płw. Iberyjskiego po Himalaje i Płw. Koreański) – MP ISiEZ PAN
(Kraków); szczątki subfosylnych Coleoptera plejstocenu i holocenu Polski i Ukrainy
(ok. 8 000 ex.)
(3) – [F]: Kustosz Muz. Babiogórskiego PN w Zawoi (1958–64); org. i pierwszy Kier.
Stacji Biol. ZZSiD PAN w Ojcowie (1964–72), Wicedyrektor (1972–78) i Dyr.
(1978–81) ZZSiD PAN w Krakowie, Kier. Zakł. Zool. Bezkręgowców ISiEZ PAN w
Krakowie (1989–91, 1997), Sekr. Nauk. Kom. Zool. PAN (1980–86), czł. PZE /
PTEnt. (1953–98), Wicepr. PTEnt. (1984–86 i 1990–95), Red. Naczelny „PPE”
(1993–95)

– [O]: Nagr. Wydz. Nauk Biol. PAN (1976); Złoty Krzyż Zasługi (1978); medale:
„Za Zasługi dla Rozwoju PTEnt.” (1998) i KEN (1999), Czł. Honorowy Akad. Zesp.
Sportowych w Krakowie (1999); Zł. Odzn. PTEnt. (2004)
(a)

