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   Praca stanowi źródło informacji o wykorzystaniu śladów entomologicznych w 

postępowaniach karnych. Autor przeprowadził doświadczenia z zakresu 

entomologii sądowej, których celem było poznanie problemów, z którymi na 

miejscu zdarzenia może spotkać się specjalista techniki kryminalistycznej oraz 

policjant odpowiadający za zabezpieczenie procesowe. Na podstawie 

czteroletnich badań i obserwacji przedstawiony został algorytm postępowania na 

miejscu zdarzenia, gdzie pojawiają się ślady entomologiczne. 

   Problematyka tematu została opisana w sześciu rozdziałach. W pierwszym 

rozdziale omówiona została problematyka istoty i pojęcia entomologii sądowej. 

Została przedstawiona jej geneza, cele oraz zadania. Drugi rozdział poświęcony 

jest charakterystyce entomofauny w Polsce. Przedstawiony został katalog 

owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski i gatunki 

endemiczne owadów wykorzystywanych do wyjaśnienia okoliczności śmierci. 

Istota śladów entomologicznych ich podział, rodzaje, miejsce wśród innych 

śladów kryminalistycznych omówione zostało w rozdziale trzecim. Rodzaje 

zdarzeń, gdzie można spodziewać się śladów entomologicznych, jakie są 

sposoby technicznego zabezpieczenia, specyfika procesowego zabezpieczenia, 

zostały zawarte w czwartym rozdziale. Ekspertyza entomologiczna, biegły w 

zakresie entomologii, przygotowanie i przebieg badań oraz opinia biegłego 

stanowią temat rozdziału piątego. W rozdziale szóstym przedstawione zostały 

doświadczenia zagraniczne, studium przypadku krajowego. Opisane zostały 

również wyniki badań ankietowych, dotyczących znajomości problematyki 

entomologicznej funkcjonariuszy policji oraz zakreślone zostały perspektywy 

rozwoju entomologii sadowej. 

We wnioskach zamieszczono propozycje, które zdaniem autora przyczynią się 

do właściwego rozpoznania, zabezpieczenia i wykorzystania śladów 

entomologicznych: 



 wprowadzić do programu nauczania kursów specjalistycznych o profilu 

dochodzeniowo- śledczym i operacyjno- rozpoznawczym tematykę 

entomologii sadowej, 

 zwiększyć godziny szkoleniowe z zakresu entomologii sądowej na 

kursach specjalistycznych techniki kryminalistycznej, 

 przy współpracy biegłych z zakresu entomologii sądowej, cyklicznie 

organizować „warsztaty entomologiczne” dla policjantów pionu 

kryminalnego i kadry prokuratorskiej. 

 

Zdaniem autora pracy wprowadzenie powyższych postulatów do praktyki 

kryminalistycznej daje gwarancję, że ujawnione i zabezpieczone ślady 

entomologiczne będą przydatnym materiałem dla wykonujących ekspertyzy 

biegłych. 
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The work constitutes the source of information about using entomological 

traces in criminal procedures. The author carried out the experiments based 

on forensic entomology whose  goal was to getting to know the problems 

with which policemen may come across at their work. 

Based on 4-year-old research and observations there is an algorithm of 

proceedings at the occurrence spot where insects appear. 

The issue of the topic has been described in 6 units.  

In the first unit the author has introduced the issue of forensic entomology, its 

genesis, targets and  tasks. The second unit is devoted to the characteristics of 

entomofauna in Poland. There has been introduced a catalogue of insects 

useful for establishing the death time in Polish forests and endemic species 

used to clarify  the death circumstances. The gist of entomological traces, its 

division and its types is written in unit 3. When it comes to unit 4 there  are 

some events where some entomological traces can crop up and  how they can 

be saved. In the 5
th
 unit there is introduced the entomological expertise. Unit 

6 shows the results of surveys applying to policemen’s research.  

In the conclusions of this research the author suggests introducing 

entomological subject area to training cycle for the criminal policemen. 

In the author’s opinion the introduction of the proposed postulates into 

criminal activities guarantees that the disclosed and saved entomological  

traces will be a useful material for experts doing the judicial expert opinion. 


