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POLSKIEGO TOWARZYSKA ENTOMOLOGICZNEGO

Nff 3 W a r s z a w a 30 grudnia 1969

Z ramienia Narządu Głównego redagują doc„ dr A„ Szujecki, dr W„ Mikołajczyk

KOMUNIKATY

Jubileuszowy,, XXXII Zjazd PTE i Walne Zgromadzenie 

Pierwszy komunikatu
Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Prof0 dr Ireny Ruszkowskiej 

i Zarząd Główny uprzejmie zawiadamiają, że Jubileuszowy /z okazji 50-łecia 
istnienia Towarzystwa/, XXXII Zjazd i Walne Zgromadzenie PTE odbędą się 
w Cieplicach śląskich w dniach od 1 do 3 czerwca 1970 r0

Program Zjazdu przewiduj es podsumowanie osiągnięć entomologii polskiej 
za okres 50=letni ~ referaty- naukowe, wycieczkę naukową w Karkonosze,, 

Przewiduje się udział entomologów z zagranicy,,

Warunki uczestnictwa^
ą/ wpisowe - 150 zł /materiały zjazdowe, znaczek okolicznościowy, 

udział w spotkaniu towarzyskim/
b/ zakwaterowanie “ 3 0 - 5 0  zł za dobęs

1 - w pokojach turystycznych w Zamku Piastowskim
2 - w kwaterach prywatnych i hotelu II kategorii, pokoje 2,3,

4-osobowe /liczba miejsc ograniczona/ 
c/ wyżywienie - w granicach 60 zł dziennie /restauracja uzdrowiskowa/ 
d/ wycieczka autokarami Cieplice - Szklarska Poręba - Szrenica /pie

szo lub wyciągiem krzesełkowym/ - Szklarska Poręba - wodospad Kamieńczyka
- Jakuszyce /torfowiska w reglu górnym/ - Cieplice /obiad/ - Jelenia Góra
- Pilichowice /zapora wodna i lasy/ - Jelenia Góra - Cieplice.

Koszt wycieczki - 50 zł
Wstępne zgłoszenie uczestnictwa /karta zgłoszeniowa na ostatniej 

stronie tegoż Biuletynu/ należy kierować do dnia 15 II 1970 r„ na adress 
Komitet Organizacyjny XXXII Zjazdu PTE,, Wrocławg ul,. Cybulskiego 3i_Ł 
Katedra Entomologii WSR

Dalsze komunikaty, a także szczegółowy program Zjazdu, będą przeka
zywane tylko tym osobom, które nadeślą zgłoszenia wstępne,,



Konkurs fotograficzny o tematyce entomologicznej

Z okazji jubileuszowego Zjazdu PTE = ogłasza się konkurs fotogra
ficzny o tematyce entomologicznej o

Prace na konkurs prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego 
Zjazduo

Wymagane są zdjęcia formatu od 30 x 40 cm do 50 x 60 cm, nie nakle
jane na materiałach usztywniających,,

Do przesyłki zdjęciami należy załączyć zaklejoną kopertę, zawie
rającą nazwisko i adres autora zdjęć oraz spis nadesłanych prac0 
Na przesyłce,, zamiast pełnego nazwiska nadawcy - wystarczy podać hasło0 

Prace nadesłane na konkurs zostaną eksponowane na specjalnej wysta
wie w Cieplicach śląskich w czasie trwania Zjazdu0 

Przewidziano nagrody dla zwycięzców,.

Nowi członkowie PTE

Zarząd Główny informuje o przyjęciu do PTE w okresie od 1 III 1969 
do 31 XII 1969 r° następujących osóbs
PTg M0 Biczycki, J 0M„ Graca, A c Kokot, M 0 Łuszczak, K» Skrabania /Bytom/, 
E0Mo Osiecka, Jo Krakowiak /Szczecin/, A, Domagała, A0 Kolk, J0 Koszutski, 
Ho Kozłowska, T0 Kukicrek, J0 Łuczak, A s Maciejewski, Eo Prot /Warszawa/, 
So Drozdowska, R0 Haitlinger, UD Maruszcwska, L0 Walczak, A, Załucki 
/Wrocław/o

KRONIKA ODDZIAŁÓW I
P o z n a ń

Na czterech zebraniach Oddziału, w roku 1969 wygłoszono następujące 
referaty? "Ważki torfowisk sfagnowych” /dr S c Mielowczyk/, "Pluskwiaki 
różnoskrzydłe wód okolic Międzychodu i Sierakowa" /mgr E0 Biesiadka/, 
"Przechodzenie roztoczy przez przewód pokarmowy kręgowców" /mgr W„ Chmie
lewski/, "Fauna roztoczy w przechowalniach nasion buraka cukrowego"
/mgr W 0 Chmielewski/, "Redukcja stonki ziemniaczanej przez Carabidae"
/mgr Jo Karg/o 'Porównanie metod oceny zagęszczeń biegaczowatych" $ngr 
T„ Bońkowska/, "Sprawozdanie z Sympozjum Entoraofaunistycznego w Biało
wieży /I - 4 IX 1969 r a/ u /profo dr A„ Wróblewski/, "Prace Stacji Ba
dawczej Prosser Washington oraz wrażenia ogólne z pobytu w USA"
/dr Sto Burdajewicz/0

Wr dniu 17 XI 1969 r. wybrany został nowy Zarząd Oddziału w składzie- 
przewodniczący - prof0 dr A. Wróblewski, wiceprzewodniczący - doce dr 
Wło Romankow, sekretarz - dr A, Korcz, skarbnik - mgr Jo Nawroto
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Przed zakończeniem zebrania wyborczego, przewodniczący Komisji Rewizyj
nej Oddziału - profc dr 5o Kiełczewski podziękował dotychczasowej prze*-

\

wodniczącej Oddziału ? prof0 dr Ze Gołębiowskiej za trud i duży wkład 
pracy w rozwój PTE na terenie Poznania0

B y t o m
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Górnośląskiego PTE wybra

no nowe władze Oddziału w składzie! przewodniczący - mgr H. Bielewicz,, 
wiceprzewodniczący - mgr Au Skalski, sekretarz - L 0 Sawkiewicz, skarbnik 
- Mo Żak, członek Zarządu - B0 Szczepańskie

W a r s z a w a
Oddział liczy obecnie 106 członków, w tym 11 przyjętych w roku 1969»

Na zebraniach Oddziału wygłoszono następujące referaty! "Stan badań 
faunistycznych w Polsce" /profD dr T0 Jaczewski/, "Rola błonkówek w ogra
niczeniu liczebności śmietki ćwiklanki" /prof» dr H0 Sandner i dr A., Anu
siewicz/, "Kilka zastosowań metod ilościowych do badań faunistycznych" 
/profo dr Ko Tarwid/, "Gnilikowate /Histeridae, Col„/ w zbiorze Wojciecha 
Mączyńskiego" /mgr S. Mazur/, "Zwójki sosnowe, ich znaczenie gospodarcze 
i metody zwalczania" /mgr Ao Kolk/„

INFORMACJE WYDAWNICZE

Przecena PPE /serii B/
Podaje się do wiadomości, że w dniu 1 XII 1969 r« przecenione zosta

ły znajdujące się w magazynie Biblioteki PTE we Wrocławiu następujące ze
szyty serii B Polskiego Pisma Entomologicznego!
Nr 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24, 25 - 26, 27 - 28, 29 - 30, 31 - 32, 
33 - 34, 35 - 3 6, 39 - 40 /cena aktualna - 3 zł za zeszyt/, 41 - 42 /cena 
aktualna - 4 zł/, 37 - 38, 43 - 44 /cena aktualna - 5 zł/0 
Wymienione zeszyty /oraz pozostałe - po cenie nominalnej/ można zamawiać 
w Bibliotece PTE, Wrocław, ulc Cybulskiego 32»

Wstrzymanie sprzedaży niektórych numerów "Kluczy do oznaczania owadów 
Polski"

Biblioteka PTE zawiadamia, że z powodu wyczerpania nakładu, wstrzy
muje sprzedaż "Kluczy" nr serii! 22, 24, 25, 26, 31 i 38„

Nowe "Klucze do oznaczania owadów Polski"
W roku 1969 ukazały się następujące numery "Kluczy"!

Nr 60 serii! E* Tranda., Krętkowate - Gyrinidae. cz„ XIX, z. 8, cena 6 zl 
Nr 61 serii! A. Draber-Mońko* Gziki - Gasterophilidae., cz„ XXVIII, z« 75>
o gna 15 zł



Nr 62 serii: J. Dazowski. Zwójkówki - Tortricidae Wstęp oraz podrodziny 
Tortricinae i Sparganotinae. cz. XXVII, z, Al b, cena 38 zł 

Nr 63 serii: S.M. Klimaszewski. Koliszki - Psyllodea. cz. XVII, z. 3i 
cena 2? zł

Nr 64 serii: W. Szymczakowski. Colonidae. cz. XIX, z, 14, cena 8 zł 
Nr 65 serii: P. Trojan. Łowiki - Asilidae. cz. XXVIII, z. 27, cena 25 *ł

ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZAGRANICĄ

IV Symposium Internationale Entomofaunisticae Europae Medianae - Białowieżą 
1 - 4 IX 1969 - Polonia

IV Symposium Internationale 
Entomofaunisticae Europae Medianae 
Białowieża 1 - 4  1969 Polonia

W dniach od 1 do 4 września 1969 roku obradowało w Białowieży IV Między
narodowe Sympozjum Entomofaunistyki Europy środkowej zorganizowane przez 
Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Protektorat honorowy nad Sympozjum objęło Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Białymstoku, reprezentowane przez Zastępcę Przewodniczącego Pre
zydium mgr inż. Włodzimierza Michaluka oraz Zarząd Ochrony Przyrody Minister
stwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie reprezentowany przez Dyrek
tora Zarządu, Naczelnpgo Konserwatora Przyrody doc. habil. dr inż. Tadeusza 
Szczęsnego.

Polskie Towarzystwo Entomologiczne powołało 10 osobowy Polski Komitet 
Organizacyjny Sympozjum, który pracował pod przewodnictwem doc. dr habil. 
Czesława Kani.

W Sympozjum wzięło udział 72 osoby z 7 krajów, w tym 50 z Polski, 7 z
r

Czechosłowacji, 6 z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 4 z Węgier, 2 ze 
Związać Radzieckiego, 2 z Austrii, 1 z Niemieckiej Republiki Federalnej.
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Otwarcia obrad, które odbywały się w salach nowoczesnego i piękne

go Technikum Łećnego w Białowieży, odpowiednio udekorowanego,, dokonał 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum doc0 dr habiło Czesław 
Kania, który gorąco powitał przybyłych Goćci i Uczestników Sytnpozjum0 
Następnie,, przemówienie powitalne wygłosili? Zastępca Przewodniczącego 
Prezydium Wojewódzkiej Sady Narodowej w Białymstoku mgr inż0 Włodzimierz 
Michalak, Dyrektor Zarządu Ochrony Przyrody,, Naczelny Konserwator Przy
rody doc0 dr inż, Tadeusz Szczęsny,, Prezes Polskiego Towarzystwa Ento
mologicznego profo dr Henryk Sandsser,

Ogółem na posiedzeniach plenarnych i sekcyjnych w dniach 1 i 2 wrześ
nia wygłoszono 30 referatów,, w tym 18 opracowanych przez polskich ento- 
mologówc Wszystkie one będą opublikowane w specjalnym suplemencie PPE0

Następne dwa dni /3 *» 4 IX/ poświęcone były na wycieczkio Uczestnicyi
Sympozjum pod kierunkiem doc. dr Janusza B0 Felińskiego /Stacja Geobotet
niczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży/ i dr Cz. Okołowa Ałuzeum 
Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego/ zwiedzili Białowieski 
Park Narodowy zapoznając się z ciekawszymi zespołami roślinnymi, zabyt
kowymi drzewami oraz niektórymi powierzchniami badawczymi. Wycieczka po
łączona była z tradycyjnym ogniskiem nad rzeką Hwoźną,

W ostatnim dniu Sympozjum, zwiedzano pokazowy rezerwat żubrów.
Muzeum Przyrodniczą-Leśne BPN, Zakład Badania SSaków PAN, Zakład Badania 
Lasów Pierwotnych IBL,

Niezależnie od oficjalnego programu Sympozjum, w czasie jego trwa
nia odbyło się posiedzenie Stałego Międzynarodowego Komitetu Organizacyj
nego Sympozjów, na którym omawiano sprawy dalszego rozwoju spotkań nauko
wych entomologów-faunistów Europy Środkowej i zapewnienia tym spotkaniom 
odpowiedniej rangi w programach naukowych imprez międzynarodowych zain
teresowanych krajów. Członkowie Komitetu byli podejmowani tradycyjną lampką 
wina prsez v-przewodniczącego RN w Białymstoku mgr inż0 W, Michaluka, 
który żywo interesował się przebiegiem Sympozjum okazując organizatorom 
wiele pomocy,

W dniach obrad konferencji naukowej czynna była wystawa Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego, a więc "Kluczy do oznaczania owadów Polski" 
i Polskiego Pisma Entomologicznego połączona z ich sprzedażą, wystawa 
specjalna "Ilumoralia entomologica" a w uruchomionym przez PP "Ruch" sto
isku, zainstalowanym w świetlicy Technikum Leśnego - można było nabyć 
karty pocztowe o tematyce entomologicznej i regionalnej, stemplowane 
okolicznościowym datownikiem organizatorów Sympozjum, Specjalne materiały 
.informacyjne ilustrowane fotografiami entomologicznymi doc, dr habil,
A, Strojnego, zostały umieszczone także na dworcu w Białymstoku^,



Oceniając przebieg Sympozjum, należy podkreślić niezwykle miłą, ko
leżeńską atmosferę obrad, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego 
zacieśnienia kontaktów między entomologami Europy Środkowej, Tym samym 
Sympozjum spełniło swoje zadanie,

W 30 rocznicę Września, uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem mieszkańców Baiłouieży pomordowanych w latach wojny przez 
hitlerowców oraz uczcili pamięć poległych dwuminutową ciszą.

Sekcja Entomologii flolniczej P¥E
Na zebraniu Zarządu Głównego PTE w dniu 9 XII 1968 r0, celem oży~ 

wienia pracy Towarzystwa, postanowiono powołać Sekcję Entomologii Rolniczej, 
Zorganizowanie Sekcji powierzono prof, dr Bo Łęskiemu,

X X X

Uformowany trzyosobowy Zarząd Sekcji w składzie* prof, dr R, Łęski 
~ przewodniczący oraz dr E, Bakuniak i prof, dr J, Boczek - członkowie 
Zarządu, przygotował pierwsze zebranie organizacyjne, które odbyło się 
w Warszawie, w Pałacu Staszica, w dniu 2k VI 1969 r. Wzięli w nim udział 
następujący koledzy* P,T0s E, Bakuniak, A, Goos, Cz, Kania, K, Klicza,
W, Koślińska, J, Kot , J, Kroczyński, Do Kropczyńsko, Ro Łęski, B„ Mi- 
czulski, M, Miksiewicz, J, Jodko-Narkiewicz, B. Nawrocka, E, Niemczyk,
S 0 Smolarz, Tc Stachyra, K0 Stępniewska, Z, Suski, I0 Wengris, W 0 Wit
kowski, I, Zawirska,

Reprezentowali oni większość ośrodków badawczych, zajmujących się 
entomologią rolniczą w kraju, jak* Instytut Ochrony Roślin, Instytut 
Sadownictwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Przemysłu Organicznego,
Zakład Ekologii PAN oraz Katedry Ochrony Roślin Wyższych Szkól Rolniczych 
w Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu, co bardzo sprzyjało pełne
mu i wszechstronnemu przedyskutowaniu zadań i planu pracy.

Wskazywało to na żywe zainteresowanie powstającą sekcją oraz chęć 
współpracy w jej działalności, co podkreślali zresztą uczestnicy zebra
nia w swoich wypowiedziach.

Podstawą dyskusji był referat opracowany przez Zarząd pt. "Aktualne 
kierunki badań entomologii rolniczej", który będzie opublikowany w 
Polskim Piśmie Entomologicznym oraz projekt planu pracy sekcjio

Zadania Sekcji Entomologii Rolniczej można sformułować następująca- 
powinna ona stać się forum dla wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie 
entomologii rolniczej, dzięki czemu, łatwiej będzie można ustalić braki
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lub luki w tematyce badawczej i poprzez organizowanie sympozjów lub spot
kań specjalistów, wzbudzać zainteresowanie i stymulować rozwój badań w 
pożądanych, nowych klerunkacho

Jednocześnie, dzięki wszechstronnej dyskusji, nastąpić powinno krys-• I
talizowanie się poglądów na szereg problemów mających znaczenie teoretyczne 
i praktyczne, lepsze wykorzystanie najnowszych osiągnięć dla rozwoju rol
nictwa oraz uporządkowanie ogólnych problemów entomologicznych, jak nazew
nictwo, metodyka badań itp0
Po ożywionej dyskusji, w której brali udział wszyscy zebranie, przyjęto 
do realizacji następujący plan pracy na najbliższą przyszłość?

1/ zorganizowanie sympozjum 
&/ nad sterylizacją owadów
b/ nad przemieszczaniem się owadów i stosowanymi w tym zakresie 

metodami badawczymi
2/ stworzenie grup roboczych dla opracowania istotnych dla entomo

logii rolniczej zagadnień?
a/ zestawienie prac nad biologią szkodliwych owadów i roztoczy, 

przeprowadzonych w kraju i na tej podstawie ustalenie najbar
dziej pilnych zadań w tym zakresie 

b/ zestawienie dotychczasowych wyników badań nad szkodliwością 
poszczególnych gatunków owadów lub roztoczy oraz nad ustale
niem progów gospodarczej szkodliwości 

c/zestawienie dotychczasowych wyników nad toksycznością pestycy
dów dla pszczół oraz ujednolicenie metodyki badawczej 

Wysuwano również inne tematy sympozjów i ogólnych prac sekcji, któr<P 
będą realizowane w późniejszym okresie,

Sekcja Entomologii Rolniczej nie jest zamkniętą grupą i pożądane jest, 
ażeby znaleźli w niej miejsce i brali udział w pracach wszyscy członkowie 
zainteresowani entomologią rolniczą.

Znacznie ułatwiłoby jednak pracę utworzenie listy zainteresowanych 
tematyką naszej pracy,

W związku z tym, w najbliższym czasie zostanie rozesłana do członków 
PTE specjalna ankieta z prośbą o wypełnienie.

Zarząd Sekcji serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich zaintere
sowanych, ponieważ tylko wspólny wysiłek umożliwi osiągnięcie wytyczonych 
elów, a poza tym, po otrzymaniu ankiet, organizatorzy będą mieli możli

wość informowania kolegów o każdych zamierzonych przedsięwzięciach, jak 
sympozja, zebrania grup roboczych i inne.
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Prof0 dr Mo Nunberg Doktorem Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego

W dniu 13 XII 1969 r. w Auli Kolumnowej SGGW w Warszawie, odbyła 
się uroczystość wręczenia Dyplomu Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego Członkowi Honorowemu PTE - profo dr Marianowi

. 4
Nunbergowio

Ten zaszczytny tytuł Profesor otrzymał za prace w zakresie entomo~ 
logii leśnej i systematyki korników0

IX Centralna Sesja Entomologiczna NRD
W dniach 15 - 16 XI 1969 r. odbyła się w Lipsku IX Centralna Sesja 

Entomologiczna NRD z okazji XX~lecia powstania NRD i XV-lccia pracy 
"Zentral Fachausschuss Entomologie des Deutschen Kulturbundes".

W czasie Sesji odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli niemiec- 
kich entomologów NRD w osobach:

Dr Werner EBERT, przewodniczący "Zentral Fachausschuss Entomologie", 
Kierownik Działu Entomologicznego w Instytucie Badań Leśnych NRD w 
Eberswalde0 dr Heinz FANKHANEL9 członek Prezydium "ZFA Entomologie", 
dyrektor Niemieckiego Instytutu Entomologicznego Niemieckiej Akademii 
Nauk Rolniczych w Ebarswalde z przedstawicielami Austrii9 Czechosłowacji 
i Polski, biorącymi udział w Sesji.

Dokonano wzajemnej wymiany informacji na temat najbliższych spotkań 
entomologicznych międzynarodowych i krajowych, organizowanych w tych kra
jach.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr Cz. Kania i 
mgr A. Borkowski.

Międzynarodowe Sympozjum badania entomofauny Mongolii
W dniach 25 listopada - 1 grudnia 1969 r. odbyło się w Leningradzie 

Międzynarodowe Sympozjum poświęcone badaniom entomofauny Mongolii zorga~ 
nizowane przez Instytut Zoologiczny Akademii Nauk ZSRR.

W Sympozjum wzięli udział zainteresowani nim entomologowie z szere
gu placówek badawczych ZSRR, Mongolii, Węgier, Polski i Czechosłowacji.

Ze strony polskiej w Sympozjum wzięli udział pracownicy naukowi 
Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie: dr R. Bielawski, doc. dr M. Mrocz 
kowski i dr B. Pisarski.
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SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ I OGŁOSZENIA

Hymenontera
Janusz Głowacki,, Brwinów kc Warszawy9 ul0 Kępińska 32 poszukuje 

błonkówek pasożytniczych z Polski i innych krajów europejskich ° wymiana 
za inne owady0 Oznaczanie* Ta .dcią .̂
CO CJ ca ca ca cs C9 o  «—o C=» ca c=» ca ca c—« c=-> - -»     -> c c-> co .— • r —<

WSTgPNE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
# I

Zamierzam wziąć udział w XXXII Zjeździe PTE w Cieplicach śląskich 
w dniach 1 - 3 VI 1970 r0 i proszę o nadsyłanie dalszych komunikatów0 

Mam zamiar korzystać z następujących usługa
Io Noclegi /31 V/1 VI# 1 VI/2 VI0 2 VI/3 VI0 3 VI/4 VI/ 

a/ w Zamku Piastowskim,, w pokojach kilkuosobowych 
b/ w hotelu lub w kwaterach prywatnych 

IIo Wyżywienie pełne w dniach 1 VI„ 2 VI9 3 VI 
III o Uczestnictwo w wycieczce w dniu 3 VI

/niepotrzebne skreślić/
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/imię i nazwisko/
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/adres/
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/podpis/
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