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B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

Nr 5 W a r s z a w a  1 grudnia 1970

Z ramienia Zarządu Główaeg® redagują doc„ dr AoSżuj«®ki0 dr W 0Mikołajczyk

KOMUNIKATY

JubileuszOTfyo XXXII Zjazd PTE
W dniach od 1 do 30 czerwca 1970 r0 w Cieplicach Śląskich-Zdroju z 

okazji 50=l«cia Towarzystwa miał miejsce Jubileuszowy„ XXXII Zjazd PTE„ 
połączony z Walnym Zgromadzoniem0

W skład Komitetu Honorowego Zjazdu weszli; Minister Oświaty i Szkol
nictwa Wyższego - pr&fo dr Henryk Jabłoński„ Minister Rolnictwa - dr Mie
czysław Jagielski,, Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego - mgr inż0 
Roman Gesing„ Sekretarz Wydziału Nauk Biologicznych PAN - prof. dr Wło
dzimierz Michajł®w„ Sekretarz Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN
- profo dr Szczepan Pieniążek,, Przewodniczący Prezydium WRN we Wrocławiu
- mgr Zdzisław Karst9 I Sekretarz KW PZPR we Wrocławiu- Władysław Piłatow- 
skiB Przewodniczący Prezydium MRN w Cieplicach Śląskich-Zdroju ~ Ryszard 
Szymański,, Dyrektor Uzdrowiska w Cieplicach Śląskich-Zdroju - Teodor Pra- 
gł®wski„ Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego - mgr inż<> Franciszek 
Rudzki„

Organizatorem Zjazdu był Oddział Wrocławski,, który powołał Komitet 
Organizacyjny pracujący pod przewodnictwem prof0 dr Ireny Ruszkowskiej«

W Zjeździe wzięło udział 84 członków Towarzystwa oraz goście zagra
niczni z CSRS t Daniis Francji,, NRD, Włoch9 ZSRRC

Otwarcia Zjazdu,, w pięknie udekorowanej sali teatru uzdrowiskowego,, 
dokonała prof0 dr Irena Ruszkowska,,

Uczestników Zjazdu powitał 0bo Ryszard Szymański - Przewodniczący 
Prezydium MRN w Cieplicach śląskich-Zdroju ©raz licznie zgromadzona mło
dzież z miejscowych szkół i organizacji,,

DalszeB krótkie powitalne przemówienia wygłosili goście zagraniczni 
w następującej kolejności; prof„ dr S0Lo Tuxen - Dania /ofiarował w imie
niu Duńskiego Towarzystwa Entomologicznego dzwonek zebraniowy/,, profo dr 
Gol. Bej-Bienko - ZSRR /ofiarował Adres od Wszechzwiązkowego Towarzystwa 
Entomologicznego/, dr P0 Anglade - Francja,, profo dr A„ Pfeffer - CSRS,
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dr W 0 Ebert - NRD /ofiarował Adres i książki z dziedzin entomologii/, 
dr V„ Vandegna - Włochy,

Następnie doc, dr Czesław Kania odczytał nadesłane do Towarzystwa 
depesze, listy z pozdrowieniami, gratulacjami i życzeniami dalszej, owoc
nej pracy dła władz i członków Towarzystwa,

Obradom w pierwszym dniu Zjazdu przewodniczył prof. dr Tadeusz Ja
czewski,

Wygłoszono następujące referatys
"Historia Pśłskieg© Towarzystwa Entomologicznego” - doc, dr M, Mroczkowski 
"Osiągnięcia polskiej entomologii systematycznej” - prof, dr T0 Jaczewski 
i doco dr M, Mroczkowski
"Osiągnięcia polskiej entomologii w zakresie etologii" - prof, dr R,Jo 
Wojtuś i ak *
"Osiągnięcia polskiej entomologii w zakresie ekologii” - prof. dr H, Sandnei? 
•‘Osiągnięcia polskiej entomologii leśnej” - prof, dr S. Kapuściński /w 
zastępstwie nieobecnego prof, dr Kapuścińskiego, referat wygłosił
mgr int, Wilhelm Węgierski - przew. Krakowskiego Oddziału PTE,
••Osiągnięcia polskiej entomologii rolniczej" - prof, dr I. Ruszkowska 
i prof, dr R» Łęski
"Osiągnięcia polskiej entomologii sanitarnej" - doc, dr F, Piotrowski 
/w zastępstwie nieobecnego doc, dr Piotrowskiego, referat wygłosił 
mgr 5, Kadulski/
"Osiągnięcia polskiej entomologii w zakresie pszczelarstwa" - prof, dr 
J0 Woyke

W drugim dniu w godzinach przedpołudniowych kontynuowano obrady pod 
przewodnictwem prof, dr Janiny Wengris.

Wygłoszono referatys
"Zmiany znaczenia gospodarczego niektórych gatunków owadów szkodliwych dla 
upraw rolniczych w okresie ostatniego półwiecza" - prof, dr W, Węgorek 
"Osiągnięcia entomologii na Dolnym Śląsku w latach 19^5 - 1970” - 
doc. dr Cz. Kania
"Badania entomologiczne na obszarach ZSRR graniczących z Polską"
-• prof, dr GoJ, Baj-Bienk® /Leningrad/
"Badania entomologiczne na obszarach CSRS graniczących z Polską" - 
dr V0 Landa i prof, dr A, Pfeffer /Praga/
"Badania entomologiczne na obszarach NRD graniczących z Polską" - 
dr W, Ebert i dr G, Petersen /Eberswalde/

W godzinach popołudniowych odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa. 
Wieczorem uczestnicy Zjazdu wzięli udział w spotkaniu towarzyskim.



Ostatni dzień Zjazdu poświęcony był autokarowej wyeieczce entomolo~ 
giczno-kraj©znawczej0 Uczestnicy zwiedzili Szklarską PorębęB Szrenicę,, 
Jakuszyc® i Wodospad Kamieńczyka0

Protokół z Walnego Zgromadzania członków Polskiego Towarzystwa Entomolo
gicznego Cieplice ślaskie-Zdrój 2 VI 1970 rP

Porządek
1„ Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania 
2c Uchwalenie Regulaminu Wyborczego
3o Powołanie Komisji; MatkiB Skrutacyjnej,, Wnioskowej 
40 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
5» Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 
60 Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
7C Wybory nowego Zarządu 
U0 Uchwalenie wniosków

AdoPol Prezes PTEB prof„ dr Henryk Sandner8 otworzył zebranie i zapropo
nował na przewodniczącego profQ dr Ja Boczkas na sekretarza - doc0 
dr J 0 Oprychałową, na protokolantów zebrania ■= ragr H0 Kozłowską 
i mgr Ma Wojciechowską,,
Propozycję jednogłośnie przyjętoB a przewodniczący ogłosił ważność 
wszystkich Uchwał Walnego Zgromadzenia,,

AdoPo2 Doc0 dr M c Mroczkowski odczytał projekt Regulaminu Wyborczego,, 
Projekt przyjęto większością głosówB przy 1 głosie przeciwnym i 
3 wstrzymujących się„

Ad0p03 Powołano Komisję Matkę w składzie; dr M„ Kościelska, dr Me Goos„ 
dr Mo Gwiazda? Komisję Skrutacyjną; dr V. 0 tęska, mgr Tc PlewkaB 
dr Ea Prot i Komisję Wnioskową; dr„ Eo Bakuniak, prof0 dr T0 Ja
czewski,, dra Cz0 Okołówo 

AdoPo4 Protokół przyjęto bez uwago
Ad0po5 Odczytano sprawozdania z pracy ustępującego Zarządu w następującej 

kolejności;
a/ profo dr Ho Sar.dner - sprawozdanie ogólne z pracy Zarządu za 

okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia /l6 IX 1967 rc/ do 
chwili obecnej,

b/ mgr M 0 Kaczmarek - sprawozdanie finansowe,
c/ doco dr Po Niezgodziński - sprawozdanie z działalności Biblio

teki PTE,
d/ prof, dr A 0 Wróblewski - sprawozdanie Redakcji "Polskiego Pisma 

Entomologicznego",
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Na zakończenie Walnego Zgromadzenia prof„ dr H„ Sandner, w imienin 
nowowybraneg® Zarządu,, podziękował za zaufanie i zapewnił zebranych*, że 
nowy Zarząd dołoży starań, aby należycie wywiązać się nałożonych obowiązków o

Profo dr R0 Wojtusiak w imieniu członków PTE - podziękował Komiteto
wi Organizacyjnemu za dobrze zorganizowany Jubileuszowy Zjazd i Walne 
Zgromadzenie PTE„

Sprawozdanie z działalności Po1skiego Towarzystwa Entomologicznego w 
okresie 15 IX 1967 - 31 V 1970 r.

Walne Zgromadzenie członków PTE w dniu 15 IX 196? r„ wybrało nastę
pujących członków Zarządu? doc. dr Piotra Niezgodzińskiego*, dr Waldemara 
Mikołajczyka9 dr Wojciecha Puławskiego,, prof„ dr Henryka Sandnera9 doc0 
dr Andrzeja Szujeckiego8 doc0 dr Macieja Mroczkowskiego,.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano? dr Annę Anasiewicz0 docQ dr Władysła
wa Bazylukas dr Bolesława Burakowskiegoe mgr Marię Kaczmarek*, dr Jerzego 
PawłowskiegOo

Na zebraniu w dniu 29 XI 1967 r„ przyjęto rezygnację dr W0 Puławskie
go z ZG i dokonano zmian w składzie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej„
Dr Wo Puławski wszedł w skład Komisji Rewizyjnej a mgr M 0 Kaczmarek w 
skład Zarządu Głównego,.

Również rozdzielona określone funkcje w Zarządzie Głównym,.
Ostatecznie, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna ukonstytułowały się

następująco?
Prezes profo dr Henryk Sandner - kierowanie całością prac 

oraz opieka specjalna nad 
akcjami ogólnoprogramowymi

Wiceprezes doco dr Maciej Mroczkowski - opieka nad wydawnictwami i 
wymianą

Wiceprezes doco dr Andrzej Szujecki - opieka nad pracą oddziałów 
i sprawy członkowskie

Sekretarz dr Waldemar Mikołajczyk sprawy administracyjne
Bibliotekarz doco dr Piotr Niezgodzińskl-opieka nad biblioteką
Skład Komisji Rewizyjnej?
Przewodniczący doco dr Władysław Bazyluk
Członkowie dr Anna Anasiewicz 

dr Bolesław Burakowski 
dr Jerzy Pawłowski 
dr Wojciech Puławski

Skarbnik mgr Maria Kaczmarek - sprawy finansów©
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Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Warszawie* ulc Nowy świat 72 
/Pałac Staszica/,, Funkcję starszego instruktora do spraw PTE sprawowała 
ob0 Wanda Galińska do końca 1968 r„, do 31 V 1969 r„ - mgr Marta Kamionek, 
od 1 VI 1969 r, do chwili obecnej - mgr Halina Kozłowska /od dnia 1 IX 
1970 r„ wymienioną funkcję pełni ob0 Zofia KismanowskaA

W okresie sprawozdawczym powstały dwa nowe oddziały PTE - w Gdańsku 
i Białymstoku,, PTE aktualnie posiada 12 Oddziałów z siedzibami? Białystok, 
Bytom, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Skierniewice, Szcze
cin, Warszawa, Wrocław0

Poszczególne Oddziały skupiają następującą liczbę członków?
Białystok 15
Bytom 48
Gdańsk 17
Kraków 61
Lublin 23
Łódź 12
Olsztyn 15
P oznań 61
Skierniewic*® 24
Szczecin 28
Warszawa 106
Wrocław 36

Ogółem Towarzystwo liczy 445 członków, w tym 5 członków honorowych,
W okresie sprawozdawczym skreślono 15 członków, zmarło 7 członków, 

przyjęto 89 nowych członków.
Kierowanie działalnością PTE miało charakter kolektywny. Zarząd 

Główny kierował działalnością Towarzystwa rozpatrując zagadnienia i pro
blematykę na posiedzeniach Zarządu, których odbyło się 17 w okresie spra
wozdawczym, w tym jedno zebranie Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego 
i 3 posiedzenia Plenarne ZG0

W okresie sprawozdawczym rozesłano ankietę do członków Towarzystwa 
w sprawie programu działania Towarzystwa,, Wyniki ankiet opracowano i 
udostępniono Zarządom Oddziałów. Zebrano też z ankiet dane, potrzebne do 
opracowania wykazu członków PTE, Na tej podstawie uporządkowano przyna
leżność członków do poszczególnych Oddziałów, w tym także członków zagra
nicznych,, Opracowano i ogłoszono w "Biuletynie Informacyjnymu aktualny, 
choć nie kompletny jeszcze, wykaz członków PTE„
W 1969 To ZG rozpoczął wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" metodą 

powielaczową, pod redakcją doc„ dr Andrzeja Szujeckiego i dr Waldemara 
Mikołaj czyka„

W 1969 r, wydano 3 egzemplarze "Biuletynu Informacyjnego" i 1 egz0 
* 1970 r„ Biuletyn jest przeznaczony do użytku wszystkich członków,
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zawiera informacje o działalności Towarzystwa,, prowadzi kronikę prac 
Oddziałów,, podaje komunikaty o zjazdach,, sympozjach,, sesjach naukowych 
organizowanych przez PTE„ zamieszcza komunikaty o działalności wydawni
czej PTE„ statutowej9 przyjęciu nowych członków bądź skreśleniu mai® 
aktywnych,, itp0 Rozsyłany do członków Biuletyn Inf©rmacyjny”„ pozwala 
utrzymać ścisły kontakt Towarzystwa ze wszystkimi członkami oraz ożywić 
pracg Oddziałowo W 1969 rQ ZG wydrukował plakaty ogłoszeniowa o zebraniach^ 
Wszystkie zostały rozesłane do Oddziałom

Przeanalizowano sytuację amatorów w Towarzystwie i zwrócono się do 
profo S„ Riabinina z prośbą,, aby zajął się organizacją objęcia amatorów 
wspólnym tematem badań z zakresu fenologii0

ZG zorganizował sekcję Entomologii Rolniczej„ której przewodniczą
cym jest profo dr R0 Łęskio Sekcja ta skupia wielu członków-amatorów jak 
i specjalistów w zakresie entomologii rolniczej o Zadaniem sekcji jest 
wzbudzać zainteresowanie i stymulować rozwój badań w pożądanych,, nowych 
ki erunkacho

¥ grudniu 1969 ra z ramienia sekcji zorganizowano sympozjum nad 
zwalczaniem szkodników roślin uprawnych metodą sterylizacji0 

Na sympozjum wygłoszono 11 referatów0

W kwietniu 1970 rD zorganizowano konferencję sekcji Entomologii 
Rolniczej wspólnie z grupą agrsekołogiczną podzespołu biologiczno-rolni- 
czego zespołu integracji metod ochrony roślin Komitetu Nauki i Techniki,, 
na tomat badań nad toksycznością pestycydów dla pszczółu

Z ramienia sekcji opracowano i rozesłano d® wszystkich Oddziałów 
PTE i Ośrodków naukowych ankiety do wypełnienia przez osoby zainteres®- 
wane pracą sekcji i pragnące uczestniczyć w jej pracach0

W 1968 ro z inicjatywy ZG zorganizowano wyjazd 26 członków Towarzyst
wa do Moskwy na Międzynarodowy Kongres Entomologiczny„ Polska delegacja 
aktywnie uczestniczyła w obradach zgłaszając 21 referatów,,

W dniach 20- 21 I 1969 ta zorganizowano ogólnopolskie Sympozjum 
Entomofaunistyczne w Warszawie,, w którym wzięło udział 70 osóbe reprezen
tujących różne ośrodki naukowe z całej Polskie Ii a sympozjum wygł®szon®
11 referatów» Organizatorem sympozjum był Oddział Warszawskie

W dniach 1-4 IX 1969 r„ zorganizowano w Białowieży IV Międzynarodo
we Sympozjum Entomofaunistyki Europy środkowej„ W sympozjum wzięło udział 
72 osoby z 7 krajów,, w tym 50 z Polski,, 7 z Czechosłowacji, 6 z NRD„
4 z Węgier, 2 z ZSRRe 2 z Austrii, 1 z NRFC Ogółem,, na posiedzeniach 
naukowych i sekcjach sympozjum, wygłoszono 30 referatów, w tym 18 opra
cowanych przez polskich entomologówc
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Zarząd Główny czynił starania zakupu szpilek entomologicznych0 
Nawiązano kontakt z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego ”Universal”,,
ZG otrzymał ofertę od firmy austriackiej na zrealizowanie zamówienia., 
Jednak PAN nie wyraził zgody na przydzielenie Towarzystwu dewiz0

Biblioteka PTE znajduje się we Wrocławiu, ul0 Cybulskiego 32„ Funkcje 
bibliotekarza sprawuje mgr inż0 Krystyna Skomorowska® Księgozbiór czaso
pism zagranicznych i krajowych według stanu na dzień 31 grudnia 1969 r„ 
miał wartość 373 tysc zł„

Działalność Biblioteki w okresie sprawozdawczym obejmowała czynności 
związane z ewidencjonowaniem bieżących wpływów czasopism zagranicznych i 
krajowych,, przyjmowaniem i zsfetgzpi®ea®nism w magasynsi® zapasów P‘PE i 
“Kluczy”„ wysyłanie w ramach wymiany d® instytucji zagranicznych wydaw
nictw własnych,, uzupełnianie braków w ewidencji księgozbioru,, wypożycza
nie druków zwartych i czasopism, prowadzenie spraw finansowych i innycho 
Opracowano wykaz czasopism znajdujących się w Bibliotece i rozesłano do 
wiadomości wszystkich członków, zamieszczając go w "Biuletynie Informa
cyjnym”., Nie wzbudziło to większego zainteresox?ania9 gdyż liczba wypoży
czających nie przekroczą w dalszym ciąga 30 osób rocznie,.

Siedziba redakcji “Polskiego Pisma Entomologicznego” znajduje się 
we Wrocławiu, ul0 Cybulskiego 32»

Siedziba redakcji 'Kluczy do oznaczania owadów Polski” znajduje się 
w Warszawie, ul0 \plcza 64o

X x X

W okresie sprawozdawczym, praca Oddziałów miała następujący prze
biega

Oddział w Bytomiu
odbył 4 pos icdztada Zarządu, 5 zebrań roboczych, 5 posiedzeń plenar

nych Komisji Rewizyjnej, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze i zebrani® 
referatowo-dyskusyjne na sesji wyjazdowej w Bielsku-Białej, gdzie wygło
szono referat ,fWybrane zagadnienia z biologii owadów minujących” poparty 
barwnymi przezroczami /mgrc Alfred Borkowski/.,

Dla członków zorganizowano 5 wycieczek terenowych połączonych ze 
zbieraniem materiału a także dużą ilość wycieczek indywidualnych., 
Członkowie Oddziału utrzymują ścisły kontakt z naukowcami zagranicznymi 
i placówkami naukowymi w 35 ośrodkach., Pięciu członków Oddziału brało 
udział w zagranicznych spotkaniach z naukowcami ZSRR, NRD„ Jugosławii i
Rumuniio
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Wielu członków jest autorami ciekawych prac naukowych,, jaks wSyst®- 
■atyka i biologia rodziny Hemphida®" /dr T0 Riedl/ , "Systematyka i bio
logia rodziny Stigwoliidee" /mgr A0 Borkowski/a 'ekologia i t®ks©n®mi® 
rodziny Zygaenidae oraz zmienność motyli" /dr J 0 Dąbrowski/,, "Owady jas
kiń 9 taksonomia Elaatychidae oraz motyle z bursztynu" /mgr A„ Skalski/„ 
"Przypadki gynandroforraizmu” /dr Dąbrowski i mgr Skalski/,, "Melanizm 
motyli śląska" /Ac Drozda/o
Opublikowano też recenzję i 2 prace popularne w czasopiśmie "Przyroda 
Polska"o

Oddział .przyczynia się d© popularyzowania wiedzy entomologicznej 
przez organizowanie wystaw„ zamieszczanie publikacji w poczytnych cza
sopismach,, wygłaszanie pogadanek w radi©„ udział członków w wycieczkach 
zagranicznycho

W celu utrzymania łączności ze wszystkimi członkami Oddziału i ©ży
wienia wymiany doświadczeń i działalności poszczególnych członków, Za- 
rząd Oddziału wydaje biuletyn wewnętrzny na prawach rękopisu0

Oddział Górnośląski w Bytomiu jest jed®ys z najaktywniej pracu
jących Oddziałów Tawarzystwso

Oddział w Gdańsku

istnieje od kwietnia 1969 r<> W tym czasie odbył 6 zebrań naukowo- 
dyskusyjnych,, na których wygłoszono następujące referatyg "Pasożyty zew
nętrzne zwierzyny łownej" /mgr S Q Kadulski/, "Szkodniki magazynów żyw
nościowych" /mgr 0o Gajek/, "Problematyka komarowa Pracowni Entomologicz
nej Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku" /pr®f0 dr J 0 Lsctoaj©r/0 
"Komary Wolina" /dr B0 Skierska/, "Owady„ jak® żywiciele pośredni u kol- 
cogłowów" /lek0 weto S D B®gucki/0

Oddział w Krakowie
odbył 3 posiedzenia Zarządu i 25 zebrań referatow©-dyskusyjnych a® 

których członkowie Oddziału wygłosili 23 referatyg "Biologia,, ekologia 
i bioenergetyka tarczyków" /mgr Ao Kosior/,, "Park la rodowy w Górach Bu
kowych na Węgrzech" /Jc Prószyński/, "Obserwacje nad podatnością różnych 
odmian grochu na opanowanie przez psehówkę strąkóweczkę" /mgr inżQ AoWmsk/t 
"Cztery pory roku w hodowli Colias paloeno" /fi0 Palik/, "Specjalizacja 
pokarmowa u rodziny kózkowatych" /dr J 0 Starzyk/, "Budowa krwi u owadów"
/dr K0 Borusiewicz/, "Uwagi o Tortricidae" /doc0 dr J u Razowski/, Zna
czenie wyrośli drzew i krzewów w środowisku leśnym" /prof„ dr S u Kapuś
ciński/, "Uwagi na temat biologii i ekologii rohatynca grabarza" /mgr
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S, Kisielewski/,, "Co to są «©cidia" /mgr M0 Skrzypczyńska/, "Wrażenia z 
Kongresu Entomologicznego w Mofckwio 1968" /mgr inż, W. Węglarski %  "Owa- 
dy kopalne z okresu raioeenu" /dr K0 Borueiewicz/,, "Uwagi aa teiaat zbiera
nia okazów z rodziny Cimbicidae” /prof0 dr SD Kapuściński/, "Obwodowy 
system nerwowy u owadów" /doc, dr W Q Niemczyk/, "Sympozjum Entomologiczne 
w Białowieży 1969” /E0 Palik/, "Zgłębiać fcrzpiennikowy, jego morfologia, 
biologia i znaczeni® w ochronie lasu" /mgr T0 Kaśraierczak/, "Wrogowie 
owadów spośród p'uków" /prof0 dr S0 Kapuściński/, "Zakorek świerkowy„ 
szkodnik samosiewów i sztucznych odnowień świerkowych w górskich terenach 
leśnych" /mgr inż0 SQ Kisielewski/,

W czasie zebrań miesięcznych, oprócz referatów i pogadanek, ryświe- 
tlano filmy o tematyce biologicznej i entomologicznej o

Organizowano wycieczki terenowe w najbliższo okolice Krakowa, połą
czone ze zbieraniem materiałów do ćwiczeń.

Członkowie Oddziału wykonali różne praoe badawcze, przygotowując je 
jednocześnie do druku - w "Acta Zoologica Cracoviensis" pracę pt, "Fauna 
motyli okolic Krakowa" opracowaną przez doc, dr J, Razowskiego i E, Pali
ka, W trakcie przygotowania, znajduje się też praca S, Batkowskiego,
E0 Palika i R, Szpera "Nocne motyle Tatr",

Oddział w Lublinie
odbył 3 posiedzenia naukowe a także zorganizował 2 wyciczki do 

Muzeum Zoologicznego UMCS dla pracowników powiatowych stacji kwarantanny 
i ochrony roślin województwa lubelskiego,

Z okazji 25-lecia PRL, członkowie Oddziału wygłosili 2 pogadanki na 
temat entomologii stosowanej dla pracowników ochrony roślin; "Thysanop- 
tera, jak© przenosiciele chorób wirusowych" /dr K, Sęczkowska/ oraz dla 
użytkowników ogródków działkowych; "Pielęgnacja i ochrona drzew owoco
wych i krzewów jagodowych" /mgr F, Ostrowski/.

Oddział w Lublinie współpracuje z Polskim Towarzystwem Zoologicz
nym i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej,

Współpraca polega na uczestnictwie w posiedzeniach naukowych orga
nizowanych przez wspomniane Towarzystwa oraz na wygłaszaniu prelekcji 
przez członków Oddziału,

Oddział w Łodzi
zorganizował 5 posiedzeń Zarządu i 3 zebrania referatowo-dyskusyjne 

© tematyce; "Widelnice, ich budowa i biologia" /doc, dr F. Wojtas/, 
"Zmiany liczebności owadów pszczołowatycii w latach 1956-1966 na polach
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uprawnych" /mgr A° Lipińska/9 "Pierwsza polskie czasopismo entomologiom 
ne - "Entomolog Polski" /dr W 0 Kaszubima » histeryk/0

Członkowie Oddziału,, między innymi Z0 Śliwiński i Bc Soszyński,, p r m  
wadzili i nadal kontynuują badania faunistyczne w Bieszczadach,,

Oddział współpracuje z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Zoologiczne^ 
go prowadząc wspólne badania nad rezerwatem Niebieskie Źródła w Tomaszm 
wie Mazowieckim a takie z Wytwórnią Filmów Oświatowych,, gdzie ostatni® 
wykonano dwa filmy o tematyce entomologicznej o

Sprawowana jest też fachowa opieka nad sekcją entomologiczną Koła 
Naukowego Biologów Studentów Uniwersytetu Łódzkiego przez udział w zebr&» 
nlach0 instruktaż itp0

Członkowie Oddziału opublikowali dwie prace naukowo-badawcze..

Oddział w Olsztynie
odbył 10 posiedzeń Zarządu i 16 zebrań członkowskich,, w tym 

feratowyoh © tematyoeg "Integrowane metody w ochronie roślin"„ "Sytuacja 
rolnictwa światowego a problem wyżywienia ludności",, "Oraphr&l® fenestra- 
lis /&/ ©knówka żółtonoga = wyniki badań nad biologią tego gatunku"„
"Metody genetyczne w ochroni® roślin5* 9 "Rozwój środków ochrony roślin 
w planie perspektywicznym"„ "Roztocza z rodziny Aneotina występując® na 
tereni® P@łski"0 "Biologia i znaczenie gospodarcze gatunków z rodzaju 
Cryptophagus"B "Fauna chroniona na Pojezierzu Warmińskim ze szczególnym 
uwzględnieniem ©wsdów"9 "Benedykt Dybowski - przyrodnik=humsnista",,
"Metoda sterylizacji owadów szkodników*•'* zebrania szkoleniowe^ "Wstęp do 
szkolenia ekologicznego",, "Stodunek ekologii d® nauk podstawowych"9 
"Gospodarka termiczna świata zwierzęcego"* "Formy współżycia organizmów";
1 zebranie poświęcona przeglądowi ciekawszych filmów o tematyce entomo= 
logicznej* 1 zebrania okolicznościowe z okazji 40~lecia pracy Profodr 
Janiny Wengris0

Zorganizowano wycieczkę do rezerwatu przyrodniczego na Jeziorze 
Czerwicą oraz 10~dni©wy obóz w Rucianem-Nidzie wspólnie z Kołem Nauko
wym Ochrony Roślin* podczas którego zebrano materiały do opracowania 
entomofauny zespołów leśnych i pól uprawnych.,

W 1969 ro rozpoczęto zbierową pracę nad szkodnikami zbói wojewódz
twa olsztyńskiego..

Członkowie Oddziału przeprowadzili 20 wykładów popularyzujących wiedzę 
entomologiczną w TWP„ uniwersytetach powszechnych,, ognisku nauczycielskim,, 
PTTK i dla młodzieży szkolnej oraz w ramach pracy społecznej - 3 kursy 
szkoleniowe dla terenowej służby ochrony roślin.,
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Oddział współpracuje 2 Polskim Towarzystwem Zo©ł©gicznyras Polskim 
f«war*yst»em trzyrodników„ ira0 Kopernika i Wojewódzkie Komitetem Ochro
ny Przyrodyo

Oddział w PeaaaEiw
odbył 2 zebrania Zarządu? i 20 ssbrań referatowo-dyskusyjnych,, na 

których wygłoszeń© 28 referstówg "Rozwój i płodność Anagosta kUłmiella w 
hodowli w naczyniach róimeg© koloru" /profc dr Z0 Gołębiowska/,, "Wraź®- 
nia z pobytu w USA98 /dr A0 Łąk®ey/ 0 "Przyrodnicze wrażenia z podróży do 
Brazylii" fZo Pffli®wski/„ "Budżety energetyczne owadów jako metoda ©ceny 
ich roli ekologicznej" /mgr Jo Chłodny/,, "Beduksja ekologiczna stonki 
ziemniaczanej" /mgr Jo Karg/„ "Obserwacje nad biologią nowego dla akaro- 
fauny polskiej gatunku KuiiAAs icewis" /mgr Wo Chmielewski/,, "Biologia,, 
znaczeni® i sp®s@by zwalczania mrówki faraona" /doc0 dr J« Wiśniewski/„ 
"Barwniki i symtoionty u mszyc" /er J o Achreisewicz/ 8 "Orientalne Micronac- 
tina®" /profo dr Ac Wróblewski/„ "Ochrona roślin w starych kronikach"
/mgr W0 Damby/„ "Pluskwiaki drapieżne /Hsteroptera/ na jabłoniach w 
okolicach Poznania" /mgr A c Korcz/„ "Perilitus rut iluś Nees - szalinia- 
ka sosnowego Hylobius abietis L" /ragr K0 Sliżyńska/, "Mechowce /Acarl 
Orib&tei/ nadrzewne okolic Poznania" /asgr W 0 Niedbała/,, "Mechowce na 
świerku" /profo dr B0 Kiełczewski i kgr St0 Seniczak/s "Larwy muchówek 
pryszczarkosatych /Diptera C®cidomyiida®/ znalezione w magazynach w 
Polsce" /profo dr Ze Gołębiowska i mgr J 0 Nawrot/ 9 "Ważki torfowisk sfa- 
gnowych" /dr S0 Mielewczyk/B "Pluskwiaki różnoskrzydłe wód okolic Między
chodu i Sierakowa /mgr E0 Biesiadka/ 8 "Przechodzenie roztoczy przez prze
wód pokarmowy kręgowców" /mgr W 0 Chmielewski/,, "Fauna roztoczy w przecho
wywanych nasionych buraka cukrowego" /mgr W 0 Chmielewski/,, "Redukcja 
stonki ziemniaczanej przez Carabidae" /mgr Jo Karg/„ "Porównanie metod 
©c®ny zagęszczeń biegeczowatych" /mgr T, iioń .owska/„ "Sprawozdanie z 
Sympozjum Entomeffsunlstyeznego w Białowieży /1-4 IX 1969/" /profo dr 
Ao Wróblewski/,, "Prac® Stacji Badawczej Prosser Washington oraz wrażenia 
ogólne z pobytu w USA" /dr StQ Burdajewicz/B "Wspomnienia pośmiertne o 
prof0 Szulczewskim" /pr@f<, dr Ac Wróblewski/B "Biologia motyli minują
cych" /mgr Ao Borkowski/,, "Wrażenia entomologiczne z Syberii Wscho"
/doc0 dr Jo Michalski/o "Radiacyjna sterylizacja owadów" /dr Ko Głogowski/„ 
"Wrażenia entomologiczne z Tadżykistanu" /doc0 dr J 0 Michalski/o

Część referatów opublikowano w PPE i innych czasopismach i biulety
nach naukowycho

Oddział zorganizował 2 wycieczki w okolice Poznaniau
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Przyczynił się też do popularyzowania wiedzy entomologicznej przez 
zamieszczanie artykułów w czasopismach popularnonaukowych„ wygłaszani® 
pogadanek w radio i TV i prowadzenie wykładów na kursach szkoleniowycho

Oddział w Skierniewicach
odbył 1 k posiedzeń Zarządu,, zebranie sprawozdawczo-wyborcze i 2? 

zebrań referatowo-dyskusyjnych0 na których wygłoszono 32 referaty,, z 
tego 20 referatów na podstawie własnych badań„ 9 ogólnych oraz 3 spra
wozdania z wyjazdów do innych kraj ów„ dotyczących prowadzonych tam ba
dań entomologicznych,,

Referaty ogólne dotyczyły zagadnieńs stosowania radioaktywnych 
izotopów w badaniach entomologicznych,, owocanki południówki i problemów 
związanych z importem owoców cytrusowych do Polski „ życia modliszek,, 
owadów-wektorów chorób wirusowych, szkód wyrządzanych przez ptaki i metod 
zapobiegania,, nicieni-pasożytów owadów oraz zwalczania szkodników metodą 
sterylizacji samcówo

Referaty były również wygłoszone przez prelegentów zaproszonych z 
zewnątrz lub gości - entomologów odwiedzających instytut Sadownictwa,,

Oddział zorganizował 3 wycieczki do różnych ośrodków naukowych w 
krajuo

Współpracuje z naukowcami zagranicznymi i placówkami badawczymi w 
Holandii,, Francjii8 NRD„ KRF„ Portugalii,, USA i innycho

Członkowie brali udział w różnych sympozjach i kongresach krajowych 
i zagranicznych,, zapoznawali się z najnow®c-z®śniejszymi wynikami i osiąg
nięciami w zakresie entomologii światowej',, wygłaszając 30 referatów 
naukowycho

Oddział ma bardzo duży wkład w organizację i pracę Sekcji Entomo
logii Rolniczej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,,

Wszyscy członkowie Oddziału przyczyniają się do popularyzowania 
wiedzy entomologicznej przez prowadzenie kursów szkoleniowych dla instruk
torów i producentów,, na których wygłoszono około 160 referatów,,

Wydano 10 broszur i podręczników„ opublikowano około 120 artykułów 
w prasie fachowej, przeprwadzono 26 pogadanek radiowych i 5 wykładów 
telewizyjnych oraz zlustrowano przeszło 300 sadów celem ustalenia potrzeb 
opryskiwań i rozciągnięto ©piekę nad wiigloma rejonami warzywniczymi i 
sadowniczymi w zakresie ochrony roślin,,
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Oddalał w gsozeolmi®
zorganizował 4 ssfor&nia Zarządu 1 8 posiedzeń ref©rotowo-dyekusyj- 

nych9 aa których wygłoszono roferaiyg "Owady szkodliwa, obserwowane na
różnych towarach roślinnych w porcie Szczacia" /mgr M0 Dobakowa/9 "Naj“ 
nowsze zagadnienia entomologiczne w ochronie roślin” /inż, Ho Wiśniewski/, 
"Omówienie XIII Międzynarodowego Kongresu Entomologicznego w Moskwie"
/doco dr Jo Honczaresako/g "Badania nad spadziodajną mszycą bukową dla 
potrzeb pszczelarskich9* /dr J 0 Prabucki/,, "Bibliograficzna karoteka 
perforowana z zakresu entomologii i zoologii" /prof, dr Mc Kubasiewicz/, 
"Wrażenia z pobytu naukowego w USA" /dr M 0 Kisiel/0 "Kola światła w ży
ciu owadów" /d@c0 dr Ł0 Szl®u®r/0 "Biołuminiscsncja owadów i innych zwie- 
rząt a teoria ewolucjli" /mgr K, Cyk©wski/0

Wyświetlono film o tematyce entomologicznej i urządzono 3 wycieczki 
naukowe połączone z łowieniem owadów,

W ramach popularyzacji wiedzy entomologicznej9 opublikowano 24 ar
tykuły w czasopismach naukowych ©raz przeprowadzono 22 wykłady na róż
nego rodzaju kursach dla aktywistów rolnych.

Oddział w Warszawie
odbył li posiedzeń. Zarządu i i4 zebrań nauk©wo-dyskusyjnych9 na 

których wygłoszono 17 referatóws "50 lat entomologii radzieckiej 1917“
1 •''! ?" /red. Jo Dyjaciński/9 "0 naukowej osłonie akcji zwalczania szkod
liwych owadów leśnych" /mgr Górn®ś/„ "Fotografowanie owadów w pracowni 
i w terenie" /ks To Bojasiński/9 "Materiały do poznania kusakowatych 
Niziny Mazowieckiej na podstawie zbioru Wojciecha Męczjńskiego" /doc, 
dr A 0 Szujecki/9 "Co wiemy o mózgu owadów" /profo dr He Jawłowski/,, 
"Elementarne sposoby zachowania się zwierząt" /dr J0 Chmurzyński/9 "Za
gadnienia entomologii leśnej i ochrony lasu na XIII Międzynarodowym 
Kongresie Entomologicznym" /doc, dr Z, Sierpiński/9 "Stan badań faunis
tycznych w Polsce" /prof, dr T, Jaczewski/9 /Kilko zastosowań metod 
ilościowych do badań faunistycznych" /profo dr K, Tan. id/9 "Hola błon- 
kówek w ograniczeniu liczebności śiaiełki ćwiklanki" /prof, dr H, Sand- 
ner i dr A, Anasi®wicz/„ "Gnilikowate /Histeridae9 Col,/ w zbiorze 
Wojciecha Mączyńskiego" /mgr S, Mazur/9 "Zwójki sosnowe, ich znaczenie 
gospodarcze i metody zwalczania" /mgr A, Kolk/s "0 badaniach entomolo
gicznych Instytutu Zoologicznego PAN w Bieszczadach" /dr B0 Pisarski/, 
"Biedronki Bieszczadów" /dr B, Bielawski/,, "Edaficzne Staphyłinidae 
połonin Bieszczadów" Zach," /doc, dr. A, Ezujecki/, "Wpływ przemysłowych



- 16 -

zanieczyszczeń powietrza na zmiany w dynamie® populacji szkodliwych 
owadów leśnych” /doc0 dr ZQ Sierpiński/,, “Przewidywana występowali® 
szkodliwych owadów leśnych w 1970 s'°" /dr E0 Śliw®/,,

Oddziel współpracuje z Polskim Towarzystwem Zoologicznym,, propagu
jąc wiedzę entomologicznąo

W okresie 20=21 I 1969 rc ustępujący Zarząd zorganizował w Wars®*® 
wie Sympozjum Entornof aunistyczn®,, biorąc w nim jednocześnie czynny odziało

Oddział we Wrocławiu
odbył 12 posiedzeń Zarządu i 22 zebrania nauk©wo=dyskusyjn® na 

których wygłoszono 26 referatów,, w tym 21 referatów naukowych i 5 p©“ 
święconych sprawom organizacji XXXII Zjazdu PTE0

Tematy referatów były następując®* “Uwagi dotyczące fauny gąsienicz- 
ników rezerwatu bukowego w Muszkowicach” /dr M0 K©ści®lska/<, "Przen©si= 
ciele wiroz buraka cukrowego i ich znaczenie gospodarcze” /mgr inżo 
Jo Janas/S "Wrażenia zoologa z pobytu w strefach półpustynnych Afryki 
i AzjiF /dr Ao Warchałowski/,, "Szkodniki traw nasiennych w NRD" /dr T0 
W®tzel/B /Kilka uwag o wyroślach liściowych występujących na różach"
/d®Co dr P0 Niezgodziński/9 "Opis nowego dla nauki pająka Paleocopsis 
pilawski" /dr M 0 Czajka/,, "Z podróży entomologicznej na Daleki Wschód"
/d©Co dr Mo Mroczkowski/,, "Wpływ opryskiwania przeciw słodyszkowi rze
pakowemu na entornofaunę rzepaku ozimego" /mgr Ko Klein/0 XXII Międzyna- 
rodowy Kongres Entomologiczny w Moskwie /1968/" /profo dr Io Ruszkowska/,, 
"Sprawozdanie z Sympozjum Entornofaunistycznego w Warszawie /20-21 I 1969/" 
/doc<. dr Po Niezgedziński/o "Motyl® minujące,, spotykane w biotopach Kar
konoszy /przezrocza/" /mgr A0 Borkowski/,, "Sprawozdanie z konferencji na
ukowej dotyczącej zwalczania szkodników przechowalni" /doc0 dr P 0 Niezgo- 
dziński/0 "Z zagadnień filogenezy błonkówek" /dr M 0 K©ścielska/„ "Pchły 
występujące na drobnych ssakach Sudetów środk0 i Zacho” /dr Ro Ileitlinger/, 
"Rola pszczołowatych na plantacjach nasiennych lucerny /dr M c Dylewska/,, 
"Siphonopterofauna drobnych ssaków Beskidu Żywieckiego" /dr Ro Ileitlinger/o 

Członkowie Oddziału zorganizowali wystawę o tematyce entomologicz
nej /prace doc0 Ho Strojnego/ i wycieczkę entomologiczną0

Wygłosili w ramach popularyzacji wiedzy entomologicznej 18 pogada
nek i wykładów na różnego rodzaju kursacho

Oddział przeprowadził wycenę i inwentaryzację księgozbioru i majątku 
trwałego Biblioteki PTE0

Ma też duży wkład pracy w organizacji IV Międzynarodowego Sympozjum 
Entomofaunistycznego Europy Środkowej w Białowieży /1=4 IX 1969 r<>/ i 
XXXII Zjazdu PTE w Cieplicach Śląskich-Zdroju /1-3 VI 19?0 r0/o
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Sprawozdania a działalności Redakcji Polskiego Pisma Entomologicznego
w latach 1967 ° 1969

Od połączenia Serii A i B Polskisg® Plama Entomologicznego minęły 
3 latao

PPE ma obeeMe wyraźnie ©kreślony profil i jest pismem cenionym za<~ 
równo w kraj u„ jak i za granicą,,

W tece redakcyjnej prace nie leżą zbyt długo; zwykle od odesłania 
maszynopisu do jego opublikowania mija & 9  miesięcy0

Maszynopisy autorskie są często nie f dopracowane,, Obserwuje się 
nagminnie zbyt obszerne powoływanie się na piśmiennictwo i nadmierne 
jego cytowanie,, Niektóre prace wymagają nawet 3~4~krotnego korespondować 
nia z autorem lub osobistego kontaktu autora z Redakcją,, W szczególnych 
przypadkach,, w razie wątpliwości natury merytorycznej 9 nadsyłane prace 
są kierowane do recenzji u specjalistów danej grupy owadów0

Prace z dziedziny entomologii leśnej są w zasadzie przesyłane do 
wglądu profo dr W„ Koehlerowio

Autorzy często nie stosują się do Wskazówek” drukowanych w każdym 
zeszycie; niekiedy maszynopisy nadchodzą pod adresem Redakcji ni@akiual~ 
nym ©d 9 lat„

Przestrzega się zasady,, aby do nadsyłanych maszynopisów dołączano 
były oświadczenia zarządów oddziałów FTE o zreferowaniu prac na posie- 
dzeniach naukowych; przestrzega się takżee żeby prace były kierowane do 
Redakcji przez kierowników placówek naukowych,,

Pierwszeństwo w drukowaniu prac„ mają członkowie PTE oraz autorzy 
polscy przed autorami zagranicznymi„

Przystąpiono do realizacji sugestii Zarządu Głównego PTE „ aby prace 
drukowane w PPE nie przekraczały w zasadzie objętości 1 arkuszao

Autorzy otrzymują na piśmie zawiadomienia o przyjęciu prac do druku0 
Autorom zwracane są maszyn®pisy8 które nie odpowiadają profilowi PPE„ 
a więc opracowane z punktu widzenia ochrony roślin /szczególnie dotyczą- 
c® stosowania insektycydów/,, artykuły opracowane na podstawie piśmien
nictwa,, streszczenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,, zbyt drobne 
przyczynki,, nie wnoszące nic istotnego do naukio

Mając na uwadze szczególną przydatność dla zagranicy„ niektóre pra
ce,, nawet jeśli zostały napisane w języku polskim,, są tłumaczone na 
jeden z języków kongresowych,, głównie niemiecki i angielskie

Prace z entomologii teoretycznej „ drukowane w językach obcych,, są 
swykle weryfikowane pod względem językowym za granicą,, Dział entomologii 
stosowanej nie posiada tych możliwości„ gdyż drukuje w zasadzie prace w 
języku polskim,,
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Honoraria autorskie są wypłacane regularnie» Autorzy zagraniczni 
nie otrzymują honorariów,, ale bezpłatni© 100 sztuk odbitek., W niektórych 
przypadkach autorzy zagraniczni9 za zgodą Wydziału Zagranicznego NBP 
/ na wniosek PTE kierowany przez PAN/ otrzymywali w poprzednich lotach 
honoraria w złotówkach w razie przyjazdu do Polskie Formalności związane 
z załatwianom tych spraw trwały niekiedy kilkanaście miesięcy0

Wzrastają koszty druku,, koszty ©gólno-wydawnicze PWN z 7J4 w 1968 r0 
do 8S w 1969 r09 oraz obecnie d© 89tj49 a dotacja PAN na cele wydawnicze 
nie tylko nie wzrasta,, ale z roku na rok obniża sięc

Redakcja szuka możliwości obniżenia kosztów druku przez zmniejszę- 
nie objętości korekt oraz częściowe ograniczenie materiału ilustracyjnego;, 
drukowanego w szczególności na kredowym papierze,, który jest bardzo dro
gi o

PWN przyśpiesza terminy przyjęcia poszczególnych zeszytów do pro
dukcji; cykl produkcyjny drukarni wydłuża się0 Obecnie PIW sugeruje na 
przykład, aby cały materiał do druku9 jaki ma się ukazać w 1971 r0 był 
już oddany do produkcji do końca 1970 r0 Sprzeciwiamy się takfs suge
stiom , gdyż wtedy maszynopisy musiałyby zbyt długo czekać na opublikowa
nie;,

Również zapasy w tece redakcyjnej musiałyby być bardzo znaczne.. 
Sugerujemy natomiast możliwość oddawania do produkcji,, bieżących 

zeszytów PPE na 8 miesięcy przed ich przewidywanym terminem ukazania się9 
a nie„ jak dotychczas bywało,, na 6 miesięcy wcześniej o

PPE ukazuje się w 4 zeszytach rocznie„ po jednym w każdym kwartałe„ 
niekiedy z 2-tygodniowym opóźnieniem,, spowodowanym trudnościami produk
cyjnymi Wrocławskiej Drukarni Naukowej0

Współpraca z Państwowym Wydawnictwem Naukowym jest bardzo dobrao 
Obecnie,, np0 ukazał się już pierwszy tegoroczny zeszyt /tom 409 gasc0 l/0 

Całkowit@ koszty produkcji 1 arkusza PPE są różne i wynosiły,, np0g 
196? r„ - 5350 zł, 1968 r0 - 5450 ił, 1969 - 4300 zło

Całkowity koszt produkcji PPE w poszczególnych latach wyniósł*
1967 r0 = 337 000 zł /63„250 arko/0 1968 r0 = 3?8 000 U /69„250 ark0/„
1969 r o - 290 000 zł /670 500 arkc/„

Przekroczeni® w skali rooznąj objętości całych tomów, wyniosło w 
poszczególnych latach* 196? ■= K'«9 1968 = t5%B 1969 - 12#„ przy dopuszczal
nym w zasadzie 10%o

Istnieją pewne oszczędności finansowe z tytułu nieopłacania honora
riów autorskich autorom zagranicznym0

Ze względu na bardzo ograniczony tegoroczny budżet,, Redakcja przestrz^ 
gać będzie zasady nieprzekraczania objętości tomu /60 ark0/0 Jeśli prze
kroczenie takie nastąpi, to musi mieć uzasadnienie w obniżeniu kosztów 
nrndnkcii i utrzymaniu sic w granicach przyznanego budżetu.
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Objętość poszczególnych działów PPE /entomologia teoretyczna*, «nt©~ 
m©l©gia stosowana9 kronika*, przegląd piśmiennictwa/ w latach 1967“t969 
charakteryzuje załączona tabela I0 średnio w ciągu tych lat0 dział 1 
stanowił 58# objętości PPE0 dział 21 ° 38#*, działy III i IV - 4#.

Narodowość autorów prac oraz języki0 w jakich publikowano w tym 
okresi® prao® w PPE*, charakteryzuj® tabela 110 We wszystkich działach 
przeważają autorzy krajowio

Większość prac z dziedziny entomologii teoretycznej publikowana była 
w językach kongresowych*, natomiast prac® z dziedziny entomologii stoso- 
wanej - .w języku p@lskim0

Liczbę publikacji w działach II.I1 IV PPE przedstawiono w tabeli III o 
Zbyt mał© ukazuje się materiałów biograf iczno-histroycznych*, wzrosła znacz- 
nie liczba recenzji książek zagranicznych o tematyce entomologicznej0

W tabeli IV podane jest objętość dwóch podstawowych działów PPE w 
przeliczeniu na średnią objętość publikacjio średnia objętość w latach 
1967 ■= 1969 wynosiła? dla prac z zakresu entomologii teoretycznej 2„3 
arkusza*, a z entomologii stosowanej ■=■ 101 arko

Należy zaznaczyć, iż Redakcja pracuje rytmicznieo Współpraca pomię
dzy członkami Kolegium Redakcyjnego jest bardzo dobrao Posiedzenia Kolegium 
odbywają się zwykle 4 razy w rokuc Pomiędzy Sekretariatem Redakcji w© 
Wrocławiu*, a Redaktorem Naczelnym w Poznaniu utrzymywany jest stały kon
takt korespondencyjny0 Także współpraca Redakcji z Zarządem Głównym PTE w 
Warszawie jest bardzo dobra*.

Kadra redaktorska jest ustabilizowana, Redaktor Naczelny piastuje 
swą funkcję od 3 lato Redaktor Działu "Entomologia teoretyczna” piastuje 
funkcje redaktorskie od 8 lat /poprzednio, przez 12 lat pełnił funkcję 
Sekretarza PPE i PPE Serii AB a więc razem przez 20 latA Redaktor Dzia
łu "Entomologia stosowana” poprzednio był Redaktorem Serii B PPE /raaem 
funkcje redaktorskie ©d 9 lat/c Sekretarz Naukowy /poprzednio był Sekre
tarzem Serii B PPE od chwili jej powstania/ sprawuje funkcje redakcyjne 
od 15 lato

Aktualny skład Kolegium Redakcyjnego? profo dr Aleksander Wróblewski 
/Poznań/ ■= redaktor naczelny i redaktor działów? Kronika, Przegląd piś
miennictwa^ dr Wojciech Puławski /Wrocław/ » redaktor działu “Entomologia 
teoretyczna”? doc0 dr habc Adam G©os /Wrocław/ ~ redaktor działu "Ento
mologia stosowana"? dac<> dr hab0 Czesław Kania /Wrocław/ - sekretarz 
naukowy Redakcji^



Objętość poszczególnych działów Polskiego Pisma Entomologicznego
w latach 196? *= 1969 Tabela I



Narodowość autorów prac oraz języki w jakich opublikowano prac® 
w Polskim Piśmie Entomologicznym w latach 196? = 1969 Tabela II

Entomologia teoretyczna Entomologia stosowana

Sok Tom Autorzy prac Język publikacji Autorzy prac Język publikacji

Polacy Cudzoziemcy polski kongresowy Polacy Cudzoziemcy polski kongresowy

1967 XXXVII 14 h 1 1? 19 - 19 =
1968 XXXVIII 13 3 4 12 34 1 29 6
1969 XXXIX 13 4 5 12 15 1 15 1

Liczba publikacji w działach III i jy
PPE w latach 1967=1969 Tabela III

Rok Tom
Kronika i Przegląd piśmiennictwa

Liczba publikacji Liczba recenzji
1967 XXXVII 4

— -- ■ ■ ■ 11 mm
10

1968 XXXVIII 5 5
1969 XXXIX 1 14

______________

średnia objętość publikacji w podstawowych 
działach PPE w latach 196? - 1969 Tabela IV

Sok Tom
średnia objętość prac

Ento teoretyczna Ento Stosowana
1967 XXXVII 2si 1,2
1968 XXXVIII 1,8 1,1
1969 XXXIX 2,9 i0o
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Sprawozdanie Kolegium Redakcyjnego "Kluczy do ozmaczania owadów Polski 
za okres od 15 IX 1967 ° 10 IV 1970 go

W okresie sprawozdawczym wydano drukiem 10 tomików "Kluczy do ozna
czania owadów Polski" o łącznej objętości 58„?5 arkuszy wydawniczych„ 
zawierających 1?20 rysunków,, a mianowicies jeden zeszyt z czgści XVII 
= lioftoptera /zc 3 ~ Psylloid®a/0 j©d®n zeszyt z części XVIII - Heteroptera 
/z0 3 “ Łeptopodida® i Salidida®/, cztery zeszyta z czgści XIX - Coleopte- 
ra /z0 8 - Gyrinidae9 z0 14 ~ Colc®idae9 Zo 64 => Rhizophagida© i zQ 98®
- Curculionidaes Tanymecinae9 Cleoninae0 Tanyrhynchtnae i Hyl©Mina®/8 
dwa zeszyty z czgści XXVII = Lepid@pt®ra /zc 4lfc = Tortricidaes wstVp9 
Tortricinae i Sparganothlna® i z0 64 - Apaturida® i Nymphalidae/ i dwa 
zeszyty z części XXVIII = Diptera /zo 2? «= Asilida© i 75 “ Gaster®- 
philida©/0

Łącznie z poprzednimi okresami sprawozdawczymi„ wydano 65 tomików 
"Kluczy” o objętości 4l6935 arkuszy wydawniczych„ zawierających 13 ©72 
rysunków i 6 barwnych tablic0

Obejmują one 9 pełnych części ©raz ?8 zeszytów z części dzielonych 
na z©szyty0

W produkcji znajduje się dalszych 6 tomików "Kluczy o łącznej obję
tości około 31 arkuszy wydawniczych,, a mianowicie^ dwa zeszyty z części 
XIX - Coleoptera /zc 7 <= Dytiacidae i zc 23 Scaphidida®/® dwa zeszyty 
z części XXVII «= L®pidopt©ra /z0 51“52 ■= Syntomida® i Arctilića© oraz 
z9 60 - Hesperiidae/ i dwa zeszyty z części XXVIII <= Diptera,/z<> 9a = 
Culicidae larwy i z<, 25 “ There^ldae/o

Liczba autorów biorących udział w pracach nad "Kluczami" wynosi 
62„ w tym 21 zakończyło opracowania swoich grup i nie będzie opracowywać 
dalszych,, a z pozostałych 41 autorów,, część ukończyła już opracowanie 
niektórych pozycji i opracowuje następne,, część zaś nie ukończyła jeszcze 
żadnego z podjętych przez siebie opracować0

X X 35

Nowi członkowie PTE
Zarząd Główny informuj© o przyjęciu do PTE w okresie od 1 I 1970 

do 3© IX 1970 r0 następujących ©sófog
PTs Wiesława Bronakowska, mgr inż0 Ryszard Krystoch8 mgr inż0 Krystyna 

Dziekońska, Aldona Dzienis9 Lucyna Karpuk9 mgr inż0 Hanna Kwapisz,, 
mgr inżo Zdzisław Lipski, inż0 Franciszek Porowski,, mgr inż0 Jadwiga 
Pogorzelska, inż0 Ryszard Siemieniuk, Raisa Uścinowicz, mgr inż„

Marian Zaniewski„ mgr inżc Wieczesław Osipiuk, mgr inż0 Irena Woźniak,,
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mgr inż0 Ludwik Woj dyna /Białystok/, Antoni Kwiczoła, dr Iwan Zahajkie- 
wicz ze Lwowa /Bytom/, Marek Tomków, mgr Tadeusz Każmierczak, mgr inż0 
Krystyna Klekot, Władysław Ziobro Araków/, mgr inżQ Krystyna Sosińska, 
mgr inżo Janusz Sosiński, mgr Zdzisław Wilkaniec, mgr Andrzej Sokołowski, 
mgr Krystyna Patan, mgr Danuta Owsianna, mgr iniQ Janusz Barktowski, dr 
Stefan Mielewczyk /Poznań/, mgr ini0 Janusz Tarnowiecki, Remigiusz Olszak 
/Skierniewic®/, mgr Antoni Wasylik /Warszawa/, mgr inżQ Jadwiga Bomanek, 
mgr inżo Władysława Malinowska /Wrocław/0

Na wniosek Oddziału w Krakowie, skreślono z PTEs dr Józefa Skalskie^ 
go, Jerzego Pruszyńskiego, Tadeusza Wożniaka, Krystynę Woźniczka, na 
wniosek Oddziału W Lublinie => Mariana Gotnołę0

KRONIKA ODDZIAŁÓW

Podajemy do wiadomości aktualne adresy Oddziałów PTE i składy 
Zarządów?

B i a ł y s t o k
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin, Białystok, ul<, Mic 

kiewicza 5
Przewodniczący <= mgr tnżo Ludwik Woj dyna
Z=ca przewodniczącego - mgr imż0 Zdzisław Lispki 
Sekretarz =■ mgr inż0 Krystyna Dziekańska
Skarbnik - mgr inż0 Hanna Kwapisz
Członek Zarządu - inżo Ryszard Siemieniuk

B y t o m
Muzeum Okręgowe, Bytom, Pio Thaelmanna 2

Przewodniczący ~ mgr Marian Bielewicz
Z=ca przewodniczącego ~ mgr Andrzej Skalski
Sekretarz - Leon Sawkiewicz
Skarbnik - Maksymilian Żak
Członek Zarządu •= Bolesław Szczepański

G d a ń s k
Katedra Zoologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Gdynia, ul0 Czoł

gistów 46

Przewodniczący - doc0 dr hab„ Feliks Piotrowski
Z ca przewodniczącego =• dr Barbara Skierska
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Sekretarz
Skarbnik

- mgr Sławomir Kadulski
- mgr Marian Machel

K r a k ó w
Wyższa Szkoła Rolnicza* Kraków, Pio Wolności 8 

Przewodniczący <= mgr inżo Wilhelm Węglarski
Z-ca przewodniczącego - Edward Palik
Sekretarz - dr Jerzy Starzyk
Skarbnik - Witold Dobrański

L u b i  i mc-: ' " — * ,ra r '
Katedra Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im, Marii Curie- 

Skłodowskiej, Lublin, ul o Akademicka 12

Przewodniczący - doc0 dr Sędzimir Maciej Klimaszewski
Z-ca przewodniczącego - dr Roman Gieryng 
Sekretarz - mgr Danuta Malinowska
Skarbnik => mgr Tadeusz Chmiel%
Członek Zarządu - mgr inżc Romuald Krzywieki

Ł ó d ź
Muzeum Katedry Ewolucjonizmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Park 

Sienkiewicza

Przewodniczący - dr Edward Tranda
Z-ca przewodniczącego ~ Zygmunt Śliwiński
Sekretarz - mgr Julitta Włodarczyk
Skarbnik - mgr Zdzisława Myślicka
Członkowie Zarządu - dr Cezary Tomaszewski

- dr Stanisłc - Krajewski

O l s z t y n
Katedra Zoologii i Zakład Entomologii Stosowanej Wyższej Szkoły 

Rolniczej* Olsztyn - Kortowo

Przewodniczący - prof0 dr Janina Wengris
Z-ca przewodniczącego - mgr Eleonora Markiewicz 
Sekretarz - dr Stanisława Sowa
Skarbnik = mgr Irena Mirowska
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P o z n a ń
Instytut Zoologiczny PANS Poznańs ule Świerczewskiego 19

Przewodniczący ■=■ prof0 dr Aleksander Wróblewski
Z~ca przewodniczącego - doc0 dr Włodzimierz Romankow 
Sekretarz => dr Alicja Korcz
Skarbnik «= mgr Jan Nawrot

S k i e r n i e w i c e

Przewodniczący =■ dr Edmund Niemczyk
Z<=ca przewodniczącego - mgr Bożena Nawrocka 
Sekretarz - mgr Maria Miszczak
Skarbnik - mgr Jerzy Szwej da

S z c z e c i n
Wyższa Szkoła Rolniczrl: Szczecin* ul0 Janosika 8

Przewodniczący ~ doc0 dr Janina Honczarenko
Z-=ca przewodniczącego - inż0 Henryk Wiśniewski
Sekretarz - mgr Kazimierz Cykowski
Skarbnik = mgr Maciej Malosik
Członek Zarządu - mgr Mirosława Dobakowa

W a r s z a w a
Instytut Zoologiczny PAN* Warszawa* ulQ Wilcza 64

Przewodniczący « dr Jakub Bomasz Nowakowski
Z~ca przewodniczącego <= Ks„ Tomasz Bojasiński 
Sekretarz - mgr Sławomir Mazur
Skarbnik ■= mgr Janusz Wagner
Członek Zarządu - mgr Andrzej Kolk

W r o c ł a w
Katedra Ochrony Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej* Wrocław* u0 Cy

bulskiego 32

Przewodniczący •= prcf0 dr Irena Ruszkowska
Z=ca przewodniczącego - doc0 dr Stanisław Pilawski 
Sekretarz - doc0 dr Piotr Niezgodziński
Skarbnik - dr Bronisław Połcik
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INFORMACJE WYDAWNICZE

Polskie Pismo Entomologiczne
P— —c. rarłun ■■ OWO —  ~ ■■■' ~fim — —  i «  — ir-.isja

Pierwszy zeszyt Polskiego Pisma Ent®ra©l©giczn®go0 jaki ukaże się w 
1971 r0 /tom 41 o fasc, 1/ będzie zawierał następując® prac®?
Entomologia teoretyczna?

=> Dwa nowe gatunki z rodzaju Mirococcus 
Borchsenius /H@moptera9 C®ccoid®a9 Pseudo- 
cocc idae/

= Badania nad europejskimi gr trunkami Alysiini 
z® szczególnym uwzględnienie fauny Dolnej 
Austrii /Hymenoptera8 Braconidae/

- Biologia mcuzki Eusimulium cos ta tum 
/Friederi&hs/ /Diptera9 Simulidae/

Jan Koteja

Max Fischer

Stefan Niesiołowski

Entomologia stosowana?
Tersa Bielewicz-Pawińska = Naturaona redukcja niektórych Stenodema

Lap0 /Uetoe Miridae/ przez pasożyty z 
rodzaju Leiophron Nees, /Hym0() Braconidae/ 

Witold Koehler, andrzej Kolk <= Masowe pojawy dwóch g&tnnkćw z rodzaju
namiotnik ■= Hyponomeuta Latr, /Lepidopters/ 

Tadeusz Pałosz «= Z badań nad niektórymi mszycami /Hom©pt09
Aphidod®®/ drzew owocowych na Krymie 

Stephan Scheurer - Wpływ mrówek i wrogćw naturalnych na kil=
ka gatunków mszyc z rodzaju Cina??& Curtis 
/H©m@pto9 Aphidida®/ żyjących na sośni® 
zwyczajnej - Pinns Sil^estris Lc w 
DHb®n®r~Heide /NRD/

Przegląd piśmiennictwa?
Recenzja 10 tomików opracować o ©wadach9 wydanych w ramach "Handbuch 

der Zoologie",

Nowe "Klucze do oznaczania owadów Polski011
W roku 1970 ukazały się następując© numery “Kluczy"? Nr 65 serii 

Po Trojan, Łowiki - Asilidae, czc XXVIII9 %0 279 cena 25 zło /w "Biulety
nie Informacyjnym PTE" nr 3 podano błędnie rok 19699 jako rok ukazania 
się tej pozycji/
Nr 66 serii; JQ Łibl. Scophidi ida®0 cz0 XIX9 zQ 239 cena 6 zł
Nr 67 serii? Mo Krzywickie Powszelatki - Hesperidae, cz„ XXVII0 zQ 609
cena zł 10o
Nr 68 serii; Pe Trojan, Therevidae, cz0 XXVIII9 z, 25s ceno 7*ł„
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ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZA GRANICĄ

90=>Iecie Węgierskiego Badawczego Instytutu Ochrony Boślin
Jako datę powstania Instytutu przyjmuje się rok 1880, kiedy to utwo

rzono "Węgierską Eksperymentalną Stację do Badań nad Filokserą**, Po 10 
latach, nazwę /i zakres .działalności/ zmieniono na: Węgierską Królewska 
Stacja Entomologicznano Jej dyrektorem w okresie 1895 ■= 1928 był polski 
entomolog J, Jabłonowski*, W 1897 r<> powołano do życia "Stację Fizjologii 
i Patologii Boślin", Z.połączenia tych dwóch stacji powstał w 1932 rc 
obecny 'Węgierski Badawczy Instytut Ochrony Boślin", którego dyrektorem 
jest wybitny entomolog profi, dr Tibor Jermy0

W Instytucie rozwijają się prace badawcze w następujących kierunkach: 
entomologia ro!nas patofizjologia roślin, badania nad chwastami, chemia 
pestycydów, ekonomika ochrony roślin*, W szczególności, prowadzi się ba
dania nad biologią i metodami zwalczania szkodników upraw polowych, wa
rzywnych i sadów, badania agrośkologiczne, etologlczne, taksonomiczne, 
szeroko rozbudowane badania fitopatologiczne, Bada się również ekologię 
diapauzy owadów oraz biochemię oddziaływań wzajemnych w układach pasożyt 
^żywiciel, pod którymi rozumie się wszelkie organizmy szkodliwe i rośli
ny żywicielskie, W tematyce badawczej Instytutu mieszczą się również ba
dania nad chwastami i ich zwalczaniem oraz szeroko pojęte prace nad 
pestycydami0

Węgierski Instytut Ochrony Boślin mieści się obecnie w niewielkim 
budynku w prawobrzeżnej części Budapesztu, Już obecnie dyponuje on jed
nak dużym /ponad 100 ha/ gospodarstwem, położonym zaledwie 10 km od 
miasta, w pięknej kotlinie, odizolowanym wzgórzami i lasami od innych 
gospodarstw rolnych. Na tym terenie stanie w niedalekiej przyszłości no
wy gmach Instytutu,

W zorganizowanej w dniach od 28 IX do 1 X 1970 r, sesji naukowej na 
temat biochemicznych i ekologicznych aspektów stosunków roślina-pasoźyt, 
uczestniczyło wielu gości zagranicznych,

Z trzech sympozjów, specjalni® interesujące dla entomologów był© 
sympozjum poświęcone ekologii szkodników roślin i nowym kierunkom ich 
zwalczania, H, FrankMnel /NBD/ przedstawi ekologiczne podstawy racjo
nalnego zwalczania licznych szkodliwych motyli w sadach. Wykazał on, że 
można w dużej mierze zabezpieczyć przed wyniszczeniem naturalne czynniki 
biotyczne /wrogowie naturalni/, stosując odpowiednie metody w odpowied
nim czasie, M, Tadic /Jugosławia/ omówił rolę wrogów naturalnych oprzęd- 
nicy jesiennej /Hyphantria cunea/, gatunku, który znajduje się na liście
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kwarantanny zewnętrznej w Polsce0 H0 Sandnor i A0 Anasiewicz /Polska/ 
przedstawili wyniki badań nad rolą pasożytów śmietki ćwiklanki /P©górnyI® 
sp0/o A. Fedork® /Polska/ zajęła się r®lą nisienl pasożytniczych, jak® 
czynników ograniczających występowanie stonki ziemniaczanej„ G0 Sarlnger 
/Węgry/ przedstawił wyniki 5-letnich badań nad wpływam temperatury, 
fotoperiodu i pokarmu na diapauzę owocówki śliwkówcczki /Graphollta 
funebrana/o

Powyższy przegląd dotyczy części ekologicznej sympozjum,, W części 
poświęconej nowym metodom zwalczania, wybitny fizjolog F 0 Engelmann 
/USA/ ©mówią szerok® podstawy wykorzystywania hormonów jako czynników 
ograniczających rozród owadów,, V 0 Labeyri® /Francja/.zajął się sprawą 
wpływu pokarmu na zachowani® się ©wadów, związane z rozrodem, To samo 
zagadnienie na konkretnym przykładzie motyla Scrobipalpa ocollatella 
omówił ChQ Robert /Francja/0 Z kolei, T„ Jermy /Węgry/ przedstawił inną 
stronę tego problemu, a mianowicie •=> rolę inhibitorów odżywiania się u 
©wadówo Dwa referaty dotyczyły tak zwanych genetycznych metod zwalcza- 
nia szkodnikówo Bo Nagy /ffęgry/ omówił możliwości zwalczania omacnicy 
prosowianki /Ostrinla nubilalis/ drogą wprowadzania w teren sterylnych 
osobnikóWo H0 Adam /NRD/ przedstawił wyniki analogicznych badań /rozwiń 
janych zresztą również w Polsc®/ nad nasionmicą trześniówką /Rhagoletis 
c®rasi/o Wreszcie, Ł0 Szalay-Marzs® /Węgry/ zajął się ciekawym zagadnie
niem wpływu pestycydów na efektywność biopreparatów opartych na bazie 
Bacillus thuringiensiso

Sesja była bardzo interesująca i na długo pozostanie w pamięci rów
nież dzięki końcowemu akordowi w postaci wycieczki autokarowej nad Balaton., 
połączonej z degustacją win w Instytucie Uprawy Winoroślio

SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ I OGŁOSZENIA

Komsmikat Redakcji "Biuletynu Informacyjnego”
Komitet Redakcyjny informuje, że Główny Urząd Kontroli Prasy, Pu

blikacji i Widowisk pismem z dnia 7 IX 1970 r„ wyraził zgodę na stałe 
wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" o objętości rocznej 2 arkuszy,,
W związku z powyższym8 Komitet ponawia prośbę do Kol0 Kol„ sekretarzy 
Zarządów Oddziałów i osób zainteresowanych o nadsyłanie na bieżąco ma
teriałów przeznaczonych do Biuletynuc

Materiały należy przesyłać na adresy Ur. Waldemar Mikołajczyka 
Instytut Zoologiczny PAN, Warszawa, ul0 Wil®za 640


