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KOMUNIKATY

Zarząd Główny PTE z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu
1 września 1971 zmarła Prof.dr Irena Ruszkowska wieloletni członek 
Towarzystwa, przewodnicząca Oddziału PTE we Wrocławiu. Pogrzeb 
odbył się w Puławach w dniu 4 września.

Cześó Jej Pamięci.
Życiorys Prof.dr Ireny Ruszkowskiej; Irena Ruszkowska urodzi

ła się 4 września 1900 r. w Kramatorsku na Ukrainie. Gimnazjum 
ogólnokształcące ukończyła w Charkowie w 1918 r., wstępując w je
sieni tegoż roku na Wydział Leśny Nowo-Alelcsandryjslciego /b, Pu
ławskiego/ Instytutu Rolniczo-Leśnego. Studia te przerywa w maju 
1922 r. wyjeżdżając na stałe z rodzicami do Polski. Po przyjeździe 
do kraju zgłasza się na Wydział Leśny SGGW w Warszawie, jednak 
nie zostaje tam przyjęta, gdyż podówczas studia leśne mogli odby
wać tylko mężczyźni. Egzaminy złożone w Charkowie zalicz9no Jej 
wprawdzie na Wydziale Ogrodniczym SGGW, jednakże konieczność podję
cia pracy zarobkowej poza Warszawą uniemożliwia Jej dalsze konty
nuowanie studiów. W latach 1922-1923 pracuje jako nauczycielka 
przedmiotów przyrodniczych i ogólnokształcących w szkole Zakładu 
Wychowawczego dla sierot w Klarysexvie. Po przeniesieniu się wraz 
z rodzicami do Poznania, zostaje przyjęta na drugi rok studiów 
w zakresie biologii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni
wersytetu Poznańskiego. Studia kończy w 1927 r.

Po przeniesieniu się wraz z mężem, Janem Ruszkowskim, do War
szawy, rozpoczyna w roku 1929 pracę w Dziale Doświadczalnym War
szawskiej Stacji Ochrony Roślin w Morach pod Warszawą początkowo 
jako asystent, a od 1931 do 1937 r. jako zastępca kierownika teł
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placówki. W tym okresie prowadzi badania nad biologią owadów 
szkodliwych, rejestracją ich występowania i metodami zwalczania, 
Bierze też czynny udział w pracach popularyzacyjnych i propagan- 
dowych w zakresie ochrony i~oślin oraz w pracach redakcyjnyoh 
czasopisma "Roczniki Ochrony Roślin".

W roku 1937 zostaje przeniesiona służbowo do Państwowego 
Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, gdzie 
początkowo ja; o starszy asystent, a później jako adiunkt pracuje 
aż do końca 1950 r. W tym okresie prowadzi intensywną działalność 
badawczą nad szkodnikami warzyw, roślin motylkowatych i okopowych.

W-roku 1949, na podstawie rozprawy doktorskiej /promotor 
prof.dr Konstanty Strawiński/ pt. "Biologia chowacza szczypioro- 
wego - Ceuthorrhynchus suturalis Fabr. i jego pasożytów" uzyskuje 
na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie stopień 
doktora nauk przyrodniczych. W roku 195i zostaje przeniesiona 
do Wrocławia, gdzie w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin obejmuje 
kierownictwo Zespołu Badania Szkodników Warzyw. W 1954 r. uzyskuje 
tytuł naukowy decentą. W 1961 r. zostaje powołana do pracy w WSR 
we Wrocławiu na stanowisko docenta etatowego i kierownika Katedry 
Entomologii na Wydziale Rolniczym. W dniu 19 maja 1965 r. Rada 
Państwa PRL nadaje doe.1.Ruszkowskiej tytuł naukowy profesora nad- 
zwyczajnego nauk przyrodniczych. Z dniem i października 1970 r. 
prof. I.Ruszkowska przechodzi na emeryturę pozostając nadal człon
kiem Rady Naukowo-Dydaktycznej Instytutu Ochrony Roślin Wydziału 
Rolniczego WSR we Wrocławiu powstałego w wyniku reorganizacji 
szkolnictwa wyższego z katedr entomologii, fitopatologii i tech
niki ochrony roślin WSR.

Ostatnie 10 lat pracy Profesor Ruszkowskiej w WSR we Wrocła
wiu to okres bardzo intensywnej i pełnej sukcesów działalności 
dydaktycznej, naukowo-badawczej, społecznej i popularyzatorskiej.

Na dużą uwagę zasługuje czynny udział Prof.Ruszkowskiej 
w pracach Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Towa
rzystwa Przyrodników im.M.Kopernika, Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego, Sekcji Ochrony Roślin Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Rolnictwa NOT, a zwłaszcza Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego, gdzie od 1961 r. piastuje funkcję przewodni
czącej Oddziału Wrocławskiego oraz jest członkiem Kolegium 
Redakcyjnego "Polskiego Pisma Entomologicznego".

Bierze czynny udział w III Międzynarodowym Sympozjum Ento- 
rno fauni styki Europy Środkowej w Gorlitz /NRD/ oraz w XCI Między-
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narodowym Kongresie Entomologicznym w Moskwie. Wygłasza referaty 
na licznych krajowych konferencjach naukowych /m.in. na konferencji 
PAN "Wpływ chemicznych zabiegów ochrony roślin na środowisko" 
oraz na X Sesji Naukowej IOR w Poznaniu/. Jest członkiem Komitetu 
Ochrony Roślin PAN oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu. Pamiętamy Ją szczególnie jako organizatora 
Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, któ
ry odbył się w roku ubiegłym w Cieplicach Śląskich Zdroju z okazji 
50-lecia istnienia Towarzystwa.

Świetlana postaó Profesor Doktor Ireny Ruszkowskiej pozostanie 
na zawsze w pamięci tych, którzy pracowali pod Jej kierownictwem 
bądź blisko z Nią współpracowali. Będziemy Ją wspominać jako wiel
kiej wiedzy uczonego, utalentowanego wychowawcę młodzieży stu
denckiej, troskliwego opiekuna młodych pracowników naukowych, 
wytrwałego społecznika oraz popularyzatora wiedzy.
Osoby, która w swe najbliższe otoczenie wnosiła zawsze serdeczność, 
uczynność, uśmiech i pogodę ducha.

Doc.dr habi1.Czesław Kania

x , x x

W X Rocznicę śmierci Prof.dra Jana Ruszkowskiego
Staraniem Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin Wydziału Rolni

czego WSR we Wrocławiu oraz Sekcji Ochrony Roślin Stowarzyszenia 
Absolwentów Wydziału Rolniczego Wrocławskiej WSR, w dniu 14 czerw
ca 1971 r., tj. w dziesiątą rocznicę śmierci, przy grobie Profe
sora Dra Jana Ruszkowskiego na cmentarzu św.Wawrzyńca we Wrocła
wiu odbyła się podniosła uroczystość poświęcona Jego pamięci.
W uroczystości wzięli udział: rodzina Zmarłego, przedstawiciele 
władz Uczelni, placówek i towarzystw naukowych, byli uczniowie 
i współpracownicy Profesora, pracownicy terenowej służby kwaran
tanny i ochrony roślin, studenci WSR wraz z pocztem sztandarowym 
Rady Uczelnianej ZBzeszenia Studentów Polskich WSR oraz liczni 
przyjaciele i znajomi Zmarłego. Nad grobem przemówił wicedyrektor 
Instytutu docent dr habil. Czesław Kania przypominając działal
ność Profesora Ruszkowskiego oraz Jego zasługi dla polskiej ento
mologii i praktyki rolniczej. Uroczystość została zakończona zło
żeniem wiązanek kwiatów na grobie.
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Pow5tani e_ Sekcji _M^rineko logicznej
Zarząd Główny PTE Informuje, że zatwierdził uchwałę podjętą 

przez Uczestników Sympozjum Myrmelcologicznego /Warszawa 4-5 czerwca 
1971/ o utworzeniu Sekcji Myrmelcołogicznej PTE i powołaniu na jej 
przewodniczącego dra Bohdana Pisarskiego /Instytut Zoologiczny PAN, 
Warszawa, Wilcza 64/.

X X X

Na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 2.VIII.br. zostały przy
jęte w szeregi członków Towarzystwa następujące osoby:
Bytom: Rafał Wielgopolanin, Jacek Krzyżanowski;
Poznań: mgr Aleksandra Prądzyńska, Marek Tomalak;
Warszawa:dr habil. Jan Dobrzański, dr Janina Dobrzańska, dr ha- 
bil. Wojciech Kostowski, mgr Andrzej Bohdanowicz, Tomasz iluflejt, 
Wojciech Szymański, Wojciech Czechowski, Piotr Benert, Ewa Para- 
pura, dr Bohdan Pisarski, Elżbieta Kożan.

Skreślono z listy członków na własną prośbę:
Łódź: mgr Władysławę Bednarek;
Toruń: prof.dr Izabelę Mikulską;
Szczecin: mgr Jadwigę Gromadzką
i na wniosek Oddziału w Olsztynie Grzegorza Puszko
i Zarządu Głównego: mgra Stanisława Prędkiego i dra Stanisława
Górala.

KRONIKA 0DDZI4 IX5w

Oddział_w_BytomiuwspółorganizatoremWYSTAWY ENTOMOLOGICZNEJ

W dniach od 6 do 30 czerwca 1971 roku czynna była w Woje
wódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie wystawa entomo
logiczna pt. "Barwny świat owadów". Celem wystawy było - w pierw
szym rzędzie - ukazanie osobliwego piękna owadów. Scenariusz jej
opracowali: mgr Marian Bielewicz i mgr Andrzej Skalski. W pawilo-2 ~nie o powierzchni 600 m pokazano w 230 gablotach nieco ponad 6000 
okazów. 'Większość zbiorów pochodziła z Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, następnie z Muzeum w Częstochowie. Wydatnie uczestniczy
li także w wystawie członkowie Górnośląskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego,



5

Wystawa składała się z trzeoh elementów: wprowadzenia, 
ekspozycji kolekcji owadów oraz części poświęconej działalności 
entomologów-amatorów, Całośó otrzymała nowoczesną oprawę plas
tyczną.

We wprowadzeniu wyeksponowano wybrane momenty z życia 
i organizacji świata owadów, tak dobierając zagadnienia by nad
miarem szczegółów nie nużyó zwiedzającego a jednocześnie daó mu 
możność poznania niektórych osobliwości tych stawonogów*
I tak pokazano: rozprzestrzenienie najbardziej efektownych owadów 
na globie ziemskim, owady zachowane w bursztynie bałtyckim, 
schemat budowy i morfologiczne zróżnicowanie, gatunki reprezentu
jące większość rzędów owadów, powiązania ze środowiskami życia, 
dymorfizm, polimorfizm, gynandromorfizm, mimiJcrę i mimezję, 
największe i najmniejsze gatunki, rodzaje barw, widzenie barw 
oraz przedmiotów w świetle normalnym i ultrafioletowym, migracje, 
zmienność geograficzną, owady jaskiniowe jako przykład specy
ficznych adaptacji, powstawanie gatunków na przykładzie chrząsz
cza jaskiniowego oraz ochronę gatunkową. Zagadnienia te wyekspo
nowano na biegnącej wzdłuż trzech boków pawilonu, harmonijkowato 
łamanej ściance, bogato ilustrując je okazami, zdjęciami, sche- 
matami i diagramami. Teksty ograniczono do minimum. Część solan
ki poświęcona została działalności entomologów-amatorów - tutaj 
członkowie Górnośląskiego Oddziału pokazali tematyczne zestawy 
ze swoich zbiorów: melanizra motyli Śląska, motyle dzienne WPKiW 
w Chorzowie, różnice między wierzchem i spodem skrzydeł motyli, 
zmienność osobniczą mieniaka strużnilca oraz fi^agment zbioru 
systematycznego chrząszczy. Następnie zaprezentowano przykłady 
prae o owadaoh publikowanych przez członków Oddziału, niektóre 
klucze i podręczniki entomologiczne, zarówno krajowe jak i zagra
niczne, wreszcie ważniejsze utensylia entomologiczne.

Na środku sali umieszczone zostały gabloty, przede wszyst
kim z owadami egzotycznymi, głównie motylami, w mniejszym stopniu 
uwzględniono entomofaunę krajową, Przy doborze eksponatów do tej 
części wiernie trzymano się tytułu wystawy i dlatego pokazano 
przede wszystkim okazy piękniejsze pod względem barw, kształtów, 
wielkości itp.

Na kanwie tematyki wystawy został wydany folder pióra 
mgra M* Bielewicza zawierający zbiór podstawowych wiadomości 
i ciekawostek o owadaoh. Wydrukowano również reklamujący ją 
efektowny, barwny plakat, który rozkolportowano po całym kraju*
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W ciągu całego okresu trwania wystawy czynne było stoisko fila
telistyczne dysponujące okolicznościowym stemplem, zaś członkowie 
Oddziału społecznie pełnili na niej dyżury, służąc zwiedzającym 
fachowymi wyjaśnieniami i informacjami.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zwie
dziło ją 27,5 tys. osób, w tym znaczny procent młodzieży szkol
nej, wiele znanych osobistości ze świata politycznego z zagranicy 
bawiących w tym czasie na terenie województwa katowickiego, jak też 
wielu entomologów z różnych stron kraju, którzy specjalnie na nią 
przybyli. Była to jedna z największych ekspozycji owadów w historii 
naszego wystawiennictwa entomologicznego. W zmniejszonej wersji 
będzie ona wystawiona jeszcze w Muzeum w Częstochowie.

Mgr Marian Bielewicz

1951 - 1971 XX LAT ŚLĄSKIEGO PARKU KULTURY I W YPOCZYNKU

ZARZAD W O J E W Ó D Z K I E G O  PARKU 
KULTURY i WYPOCZYNKU W CHORZOWIE 
ZAPRASZA NA WYSTAWĘ ENTOMOLOGICZNA

BARWNY
Świat owadów
CZYNNA OD 6 DO 30 CZERWCA 1971 R.
W GODZ. OD 9 DO 20 W PAWILONIE „C“
NA TERENIE WYSTAW O GRO D N ICZYCH

NA MIEJSCU STOISKO INFORMACYJNE I POCZTOWE 
ZE STEMPLEM OKOLICZNOŚCIOWYM

WYSTAWCAMI  SA:
M U Z E U M  G Ó R N O Ś L Ą S K I E  W B Y T O M I U  
MUZEUM W CZĘSTO CHO W IE 
GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
ENTOMOLOGICZNEGO



INFORMACJE OTSAWNICZE

XI11 ZYNA.RO DO WY_ KO NQRE S _ ENTO MO ŁO a IC ZNY
W drugim kwartale br. ukazał się pierwszy tom prac XIII Mię

dzynarodowego Kongresu, który odbył się w Moskwie w dniach 
2-9 sierpnia 1968 roku. Zawiera on ogólne wiadomości o Kongresie*- 
spis uczestników, referaty wygłoszone na posiedzeniach plenar
nych oraz referaty uczestników Kongresu zgłoszone w sekcjach:
1 - systematyka, faunistyka i rozprzestrzenianie geograficzne;
2 - morfologia, filogeneza i paleontologia; 3 - genetyka i cyto
logia; 4 - fizjologia i biochemia; 5 - ekologia, biocenologia, 
ochrona przyrody. Referaty każdej sekcji zamieszczono w kolej
ności alfabetycznej nazwisk autorów.

przedmowie do tomu I zapowiedziano, że w tomie II i III 
będą zamieszczone referaty zgłoszone do pozostałych sekcjiA.
i wszystkich sympozjów Kongresu.
Dane bibliograficzne: XIII International Congress of Entomology 
Moscow, 2-9 August, 1968 Proceedings Yolume 1. Publ. House 
"Nauka’' Leningrad Branch, Leningrad 1971. 581 str. Cena 5 rubli 
15 kop. /Nakład 3500/.

Po 1 słc±e_P i  smo_Ent:omo lo  g i c zxae

1. W zeszycie Nr 4 tomu 41 /1971/ Polskiego Pisma Entomologicz
nego ukażą się referaty wygłoszone na Jubileuszowym Zjeździe 
PTE /Cieplice Śląskie Zdrój, 1970/, aktualny wykaz Członków 
PTE oraz Statut Towarzystwa.

2. W zeszycie Nr 1 tomu 42 /1972/ Polskiego Pisma Entomologicz
nego ukażą się następujące prace:
Entomologia teoretyczna:

Maria Beiger, Studia nad owadami minującymi Tatrzańskiego Parku
Narodowego. 3. Phytomyza tatrica sp. n. i Phytomyza 
slcuratowiczi sp. n. /Diptera, Agromyzidae/;
4. Liriomyza gypsophilae sp. n. i Liriomyza clarae 
sp. n. /Diptera, Agromyzidae/

Mohammad Hayat, S.M.H. Khatib, Nowy rodzaj Eriaphytis /Hymenopte- 
ra5 Chalcidoidea/ pasożytujący na Cerococcus spp. 

Sławomir Mazur, Notatki systematyczne i synoniraiczne o niektórych
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gatunkach z rodziny Histeridae /Coleoptera/ 
Sławomir Mazur, Przyczynek do znajomości Sphaeritidae, Histe

ridae i Cleridae /Coleoptera/ Bałkanów 
Marian Nunberg, V e Do znajomośoi rodzaju Perioinmatus Chapuis 

/Coleoptera, Platypodidae/
Klaus Warncke, Pszczoły z podrodziny Panurginae /Hym., Apidae/ 

w zachodniej Palearktyce
Aleksander Wr blewski, Dalsze uwagi o cejlońskich Micronectinae 

/Keteroptera, Corixidae/

Entomologia stosowana:

Zofia Gołębiowska i Wit Chmielewski, Akarofauna ziół importowa
nych, składowanych w kilku magazynach w kraju 

Janina Honczarenko i Ryszard Kazimierz Cykowski, Spostrzeżenia 
nad biologią, dwójkowca kruszcowego - Selatosomus 
aeneus L. /Coleoptera, Elateridae/

Bartłomiej Miczulski i Anna Anusiewicz, Materiały do znajomości 
pasożytniczej entomofauny kompleksu motyli zwój- 
kowatych /Tortricidae/ występujących na porzeczce 
czarnej - Ribes nigrum L, i czerwonej - R. rubrum 
L. oraz na agreście - S, grossularia w okolicach 
Lublina

Małgorzata Pankanin, Wpływ pokarmu na przeżywalność Lygus rugu- 
lipennis /Popp./ w warunkach laboratoryjnych 

Jarosław Prabucki, Z badali nad biologią spadziodajnej mszycy 
Phyllaphis fagi L. /Homoptera/

Jan Święch, Badania skuteczności insektycydów na naturalnych po
pulacjach stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa 
decemlineata Say /Co i., Chrysomelidae/

Andrzej Wnuk, Badania nad składem gatunkowym drapieżnych bzy-
gowatych /Syrphidae, Diptera/ występujących w ko
loniach msżyc na drzewach i krzewach owocowych

Kronika:

Wiesława Laszczkowslca, Unikalny egzemplarz tablic motyli z dzie
ła Drury^ego "Abbildungen und Beschreibungen 
exotischer Insekten" w tłumaczeniu i opracowaniu 
G.W.F. Panzera



Przegląd piśmiennictwa:

Różne recenzje wydawnictw zagranieznycJbu

W roku 1971 ukazały się w sprzedaży następujące Klucze do 
oznaczania owadów Polski:
Nr 69 serii kluczy: B. Skierska. Komary - Culicidae. Larwy i po

czwar ki /z uwzględnieniem jaj niektórych gatunków/.
Cz. XXVIII, z. 9a. i38 stron, 410 rysunków. Cena zł 39.-,

Nr 70 serii kluczy: K. Galewski, Pływalcowate - Dytiscidae.
Cz, XIX, z. 7f 112 stron, 470 rysunków. Cena zł 35.-.

Nr 71 serii kluczy: J. Razowski. Oblaozki - Syntomidae, Niedź- 
wledziówkl - Arctiidae. Cz. XXVII, z. 51-52, 54 strony,
7+82 rysunków. Cena zł 15,-.
W najbliższym czasie ukaże się w księgarniach kolejny tom:

Nr 72 serii kluczy: A. Warchałowski. Stonkowate - Chrysoraelidae. 
Część ogólna i podrodziny: Donaciinae, Orsodacninae, Crio- 
cerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae 
i Sumolpinae. Cz. XIX, z. 94a, 110 stron, 546 rysunków.
W roku 1972 przewiduje się wydanie drukiem pięciu kolejnych;

tomów, a mianowicie:
Z. Wegner. Anoplura. Cz, XVI,
J. Złotorzycka. Mallophaga I. Cz. XV, z. 1,
J. Wojtusiak. Adelidae. Cz, XXVII, z, 9.
J. Złotorzycka, Mallophaga III. Cz. XV, z. 3',
S. Smreczyriski. Curculionidae: Curculióninae I. Cz. XIX, z. 98d. 
Gotowe maszynopisy tych tomów zostały już oddane do druku,

ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZAGRANICĄ

Sprawozdanie z działalności Sekcji Entomologii Rolniczej

Zgodnie z planem działalności Sekcja skupiła swoją pracę 
na dwóch bardzo istotnych dla entomologii rolniczej zagadnieniach 
toksyczności pestycydów dla pszczół oraz migracji owadów. 
Jednocześnie też dla bardziej efektywnego działania zacieśniono 
współpracę z Grupą Agroekologii KNiT. Wszystkie sympozja i zebra
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nia organizowano wspólnie, jak również wspólnie opracowywano 
końcowe wnioski® Pozwoliło to na gruntowne analizowanie zagadnień 
oraz na znajdywanie najbardziej efektywnych dróg ich rozwiązywania.

Znaczenie zagadnienia toksyczności pestycydów dla pszczół 
najlepiej ilustrują dane, zebrane przez Polski Związek Pszczelar
ski, według których w roku 1969 na skutek zatruć pestycydami 
ucierpiało 8169 pasiek i zginęły 1963 pnie, a w roku 1970 - 37797 
pasiek i 2920 pni. Straty stąd wynikające są olbrzymie, jeśli 
weźmie się pod uwagę produkcję miodu i rolę pszczół jako zapyla- 
czy roślin. To też zagadnieniu temu poświęcono wiele zebrań 
i włożono bardzo dużo pracy w przygotowanie referatów oraz w opra
cowywanie matei'iałów i wniosków.

Pierwsze zebranie poświęcone toksyczności pestycydów dla 
pszczół i bezpiecznemu ich stosowaniu odbyło się w obecnym roku 
dnia 29.1. w Pszczynie. W zebraniu tym wzięli udział: doc.dr St. 
Dyrdy, dr W. Czerniak, dr H. Dubnialc, doc.dr A. Goos, dr K. Gó
recki, mgr P. Górski, ragr Z. Gromisz, mgr J. Hurny, prof.dr R. 
Łęski, doc.dr J. Nowakowski, doc.dr F. Wójtowski. Wygłoszony 
został na nim referat mgra J. Kurnego "Selektywne aspekty stoso
wania pestycydów w odniesieniu do pszczół" oraz przedstawiony 
został przez prof.dr R. Łęskiego projekt tabeli toksyczności 
poszczególnych pestycydów dla pszczół z podziałem na klasy tok
syczności. Dyskusja skupiła się głównie na przedstawionym pro
jekcie tabeli oraz nad podstawami klasyfikacji i słusznością za
liczenia poszczególnych pestycydów do danej klasy toksyczności. 
Skorygowany po dyskusji projekt tabeli został przesłany ponownie 
poszczególnym członkom grupy i po otrzymaniu dodatkowych uwag 
jeszcze dwa razy zreferowany i dyskutowany na poszerzonym zebra
niu Sekcji Entomologii Rolniczej i Grupy Agroekologii KNiT 
w Poznaniu w dniu 29.III. i na zebraniu grupy roboczej w dniu 
19.IV. w Warszawie.

'1’a wielokrotna analiza miała swoje uzasadnienie. Ostateczne 
zagrożenie pszczół przez dany pestycyd zależy nie tyllco od bez
pośredniej toksyczności kontaktowej ozy żołądkowej danego prepa
ratu, ale w większym jeszcze nieraz stopniu od prężności jego par, 
długości pozostawania na roślinach w formie toksycznej, zdolności 
przenikania do nektaru kwiatów, koncentracji w jakiej jest stoso
wany w praktyce itp. oraz od szeregu czynników zewnętrznych jak 
chociażby temperatura i wilgotność. Tak więc zaliczenie go do 
określonej klasy toksyczności nie jest łatwe. Dodatkową trudność 
sprawia brak pełnych danych doświadczalnych odnośnie do wielu



ii

preparatów, nieraz rozbieżność wyników uzyskiwanych przez różnych 
badaczy. Większość wątpliwości i sprzecznych osądów została 
w trakcie dyskusji wyjaśniona, co umożliwia przekazanie tabeli 
toksyczności w najbliższym czasie odpowiednim instytucjom do 
zaakceptowania i wprowadzenia do praktyki.

Dopracowania wymagają jeszcze przepisy prawne dotyczące 
postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół pestycy
dami. Będzie to również wymagało szeregu zebrań i intensywnej 
pracy. Mamy nadzieję, że do kwietnia następnego roku prace te 
zostaną zakończone i pełne materiały opracowane wspólnie z Gru
pą Agroekologii KNiT staną się podstawą do właściwego uregulowa
nia tych spraw w naszym kraju, to jest wypracowania metod pozwa
lających na w pełni efektywną ochronę upraw rolnych przy jak naj
mniejszym niebezpieczeństwie zatruwania pszczół. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że pełne rozwiązanie tego zagadnienia jest możli
we tylko po wielu latach pracy badawczej, to też jeszcze jednym 
zadaniem Grupy będzie opracowanie planu najbardziej istotnych 
badań, jakie winny byó u nas przeprowadzone oraz ich metodyki.

Drugiemu zagadnieniu, migracjom owadów, zostało poświęcone 
sympozjum, które odbyło się w dniu 29.III. w Poznaniu. Inicjatywa 
naszej Sekcji i Grupy Agroekoldgii KNiT zbiegła się w tym wypadku 
z inicjatywą prof.dr W. Węgorka, który referował te zagadnienia 
wcześniej na zebraniu Komitetu Ochrony Roślin PAN oraz przygoto
wał projekt organizacji tych badań w Polsce. Na Sympozjum przed
stawiono dwa referaty; "Zagadnienie i organizacja badań nad mi
gracją owadów" przez prof.dra W. Węgorka oraz "Dotychczasowe 
wyniki badań nad migracjami owadów" przez prof.dra J. Wojtueiaka. 
W dyskusji zwracano szczególną uwagę na znaczenie migracji owa
dów dla ochrony roślin, na możliwości rozprzestrzeniania się owa
dów szkodliwych do rejonów przez nie nie zasiedlonych lub też 
na możliwości szybkiej reinfestacji po zabiegach, nawet w pełni 
efektywnie zwalczających szkodniki na danej plantacji. Zwrócono 
również uwagę na konieczność uwzględniania migracji w badaniach 
nad biologią i zwalczaniem poszczególnych gatunków szlcodników 
i na konieczność dopasowywania do tego metodyki badań, chociażby 
wielkości poletek. Dzięki odmiennemu przedstawieniu tego zagadnie 
nia w referatach, znaczenie jego dla rolnictwa i ogrodnictwa 
oraz jego teoretyczne aspekty zarysowały się bardzo wyraźnie.
Jest to jeden z najbardziej istotnych dla racjonalnej ochrony 
roślin problemów, a jednocześnie bardzo trudny pod względem ba-
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dawczyni* To też zwrócenie na omawiany problem bacznej uwagi ento
mologów było jak najbardziej słuszne. Może się ono przyczynió do 
intensyfikacji badań w tej, stosunkowo słabo u nas poznanej dzie-/
dżinie.

PrzeAvodniczący Selcoji 
Prof.dr R. Łęski

1l5_u2E§STll22iź!l
Sympozjum odbyło się w dniu 29 maja 1971 r. w Wyższej Szko

le Rolniczej w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 18 osób*
W pięknie udekorowanej sali, z umieszczonym na froncie hasłem 
sympozjum: "Więcej zapylaczy - wyższe plony!" przewodnicząca 
Oddziału Olsztyńskiego Prof.dr Janina Wengris dokonała otwarcia 
obrad, witając serdecznie przybyłych referentów, gości i człon
ków Oddziału, nakreślając ogólną rolę owadów pośredniczących 
w zapylaniu roślin uprawnych w gospodarce rolniczej. Dalszym 
obradom, na wniosek obecnych przewodniczyła również Prof.dr J* 
Wengris.
Referaty wygłoszono w następującej .kolejności:

1. Dr Mirosława Dylewska z Zakładu Zoologii Systematycznej 
PAN w Krakowie: "Dotychczasowy stan badań w Polsce nad 
owadami pośredniczącymi w zapylaniu roślin oraz perspe
ktywy dalszego ich rozwoju". W bardzo obszernym refera
cie, który dr Dylewska wobec ogromnego materiału zawę
ziła do badali na uprawach rolniczych, referentka omówiła 
szczegółowo wyniki przeprowadzonych dotychczas badań, 
stwierdzając, że mimo ich nasilenia w ostatnich latach, 
stan nie jest zadowalający. Jednym z największych 
osiągnięć dotychczasowych jest opracowanie metodyki 
badań, która zapewnia porównywalność wyników uzyskanych 
przez poszczególnych badaczy. Dr Dylewska mówiąc o per
spektywach rozwoju badali nad zapy laczami wy sunęła ko
nieczność; a/ nasilenia sztucznych hodowli najwydatniej 
pracujących zapylaczy, b/ szerokiej inwentaryzacji zapy
laczy w różnych uprawach ze szczególnym uwzględnieniem 
icłi liczebności w zależności od warunków klimatycznych, 
c/ przebadania wpływu chemizaoji na nelctarowanie roślin 
i występowanie zapylaczy, d/ przebadanie taśm pokarmo
wych z uwzgl'ędnieniera roślin wprowadzanych do dużyoh 
go spodarstw.
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W bardzo ożywionej dyskusji, w której zabierali głos nie
mal wszyscy uczestnicy sympozjum poparto propozycje 
dr Dylewskiej dotyczące kierunków dalszych badań nad za- 
pylaczami oraz jednomyślnie zobowiązano Zarząd Oddziału 
do starań o wydanie kluczy do oznaczania Apoidea, w moż
liwie najkrótszym czasie.

2. Doc.dr habilo Ferdynand Wójtowski z Instytutu Zoologii 
Stosowanej WSR Poznali: "Metody hodowli niektórych zapyla
czy". Referat ilustrowany licznymi, pięknymi przezrocza
mi wzbudził wielkie zainteresowanie ogółu uczestników, 
wyrażone w nadzwyczajnej ożywionej i długotrwałej dys
kusji. Omawiano sprawę doboru odpowiednich gatunków 
pszczołowatych do hodowli, kryteria doboru /gatunki oli- 
gotroficzne o dużej rozrodczości i dwóch generacjach 
rocznie itp./, lokalizację i charakter budowy- gniazd
w warunkach naturalnych, najlepsze sposoby praktycznego 
wykorzystania hodowli, zwalczania pasożytów, Zebrani 
postanowili zorganizować wspólną wycieczkę do Poznania, 
do doc. dr F. Wójtowskiego w celu bliższego zapoznania 
się z praktyczną stroną hodowli.

3. Mgr Mieczysław Biliński z Instytutu Sadownictwa Oddział 
Pszczelnlctwa w Puławach: "Z badań nad hodowlą i zimowa
niem trzmieli". Referat ilustrowany ciekawymi przezrocza
mi zapoznał zebranych z bardzo pomysłowo przeprowadzony
mi w Puławach hodowlami kilku gatunków najliczniej wystę
pujących trzmieli. Referat wzbudził duże zainteresowanie, 
czego wyrazem była szeroka dyskusja,

4, Dr Anna Anasiewicz z Instytutu Ochrony Roślin WSR w Lubli
nie: "Udział dzikich pszczołowatych /Hym. Apoidea/ w zapy
laniu niektórych drzew i krzewów". Dotychczas znane bada
nia nad zapylaniem drzew i krzewów owocowych uwzględniały 
tylko pszczołę miodną, referentka zapoznała zebranych
z bardzo obfitą fauną dzikich pszczołowatych i wnikliwie 
przeanalizowała ich rolę jako zapylaczy, I ten referat 
był szeroko dyskutowany.

5, Mgr Stanisław Wrona ze Stacji Doświadczalnej IUAR w Bar- 
tążku k/Olsztyna: "Wydajność pracy Melitta leporina Pz. 
w zależności od czynników meteorologicznych". Referent 
szczegółowo przedstawił wydajność pracy tego najlepszego 
z zapylaczy na badanych uprawach lucerny w zależności od
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temperatury 1 siły wiatru. Na zakończenie referatu wyś
wietlił własny film. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół 
czynników meteorologicznych wpływających na pracę zapy- 
laczy.

6. Dr Halina Wojtusiakowa z Zakładu Zoopsychologii i Eto- 
logii Zwierząt Uniwersytetu Jagiellońskiego : "'Wstępne 
badania nad skierowywaniem motyli do zapylania kwiatów 
koni-zyny czerwonej". Referat odczytała prof. dr J. Wen- 
gris. Zreferowana praca o charakterze pionierskim zapoz
nała zebranych z próbami opracowania metodyki hodowli 
rusałek /Vanessa urticae L„ i V. io L/ i praktycznego 
ich wykorzystania. W dyskusji sugerowano pewne uspraw
nienia metodyki.

7. Dr Stanisława Sowa z Instytutu Chemizacji Rolnictwa WSR 
Olsztyn - Zespół Ochrony Roślin: "Z badań nad zapyla
niem wyki ozimej". W referacie autorka przedstawiła 
skład gatunkowy i wydajność pracy pszczołowatych zapy
lających wykę ozimą w okolicy Olsztyna, W dyskusji dzie
lono się obserwacjami z innych rejonów Polski.

8. Prof. dr Janina Wengris z Instytutu Hydrobiologii
i Ochrony Wód - Zespół Zoologiczny WSR w Olsztynie: 
"Niektóre obserwacje nad owadarai-zapylaczami w okolicach 
Olsztyna". Autorka omówiła wyniki kilkuletnich badań 
nad owadami oblatującymi rzepak i rzepik w województwie 
olsztyńskim na tle dotychczasowych bardzo skąpych - ia- 
domości z tego zakresu. W dyskusji poruszano sprawę 
konkretnego udziału w zapylaniu omówionych gatunków 
owadów. .

W podsumowaniu bardzo ciekawego Sympozjum prof. dr J. Wen
gris stwierdziła na podstawie szerokiej dyskusji konieczność:

a/ organizowania tego rodzaju spotkania osób pracujących 
nad zagadnieniem udziału owadów w zapylaniu roślin 
uprawnych przynajmniej co 2 lata;

b/ uwzględniania w prowadzonych badaniach tych samych me
tod dla uzyskania porównywalności wyników;

c/ rozszerzania inwentaryzacji fauny zapylaczy na różnych 
uprawach na terenie całej Polski w celu ustalenia rejo
nów optymalnych;

d/ nasilenia badań nad sztuczną hodowlą i nad wpływem chemi
zacji rolnictwa na faunę zapylaczy.
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Uczestnicy Sympozjum zwrócili się z gorącą prośbą do Za

rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego o przy
spieszenie wydania kluczy do pszczołowatyoh, których brak opóź
nia i utrudnia tok pracy nad ważnymi gospodarczo owadami pośred
niczącymi w zapylaniu roślin uprawnych i-
Ze względu na wysoki poziom referatów f bardzo interesującyeh 
z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego postanowiono 
pórozuraieó się z Redakcją Postępów Nauk Rolniczych w sprawie wy
dania materiałów z Sympozjum w wymienionym czasopiśmie.
Na tym obrady Sympozjum zamknięto.

Prof.dr Janina Wengris

W dniach 4-5 czerwca 1971 r. odbyło się w Warszawie Sym
pozjum Myrmekologiozne, zorganizowane przez Zarząd Główny 
i Oddział Warszawski PTE na temat roli mrówek w środowisku.
W obradach uczestniczyło 30 osób, w tym 4 z Katowic, 1 z Lubli
na, 2 z Lodzi, 1 z Olsztyna, i z Poznania, 20 z Warszawy 
i i z Siedlec.

Sympozjum otworzył wiceprezes PTE doc. dr habil. A. Szu- 
jeoki, dalszym obradom przewodniczyła prof. dr J. Wengris*

W pierwszym dniu obrad referaty wygłosili: prof. dr J. Wen
gris - "Badania nad wpływem mrówek na środowiska"; dr J, Pętał - 
"Pewne aspekty roli mrówek jako drapieżców w środowisku łąkowym"; 
dr H« Jakubczyk - "Zmiany środowiska glebowego pod wpływem mró
wek"; mgr E. Horn - "Niektóre elementy bilansu energetycznego 
doświadczalnego gniazda Pormiea pratensis". W dyskusji nad refe
ratami brało udział 13 osób.

Drugiego dnia obrad wygłoszono następujące referaty: dr B.Pi 
sarsłci - "Terytorializm i hierarchia biologiczna u mrówek"; 
dr J. Dobrzańska - "Zagadnienie ponadgniazdowego podziału pracy 
u Formica exsecta"; doc. dr J. Dobrzański - "Wrodzone i nabyte 
cechy zachowania się mrówek z rodzaju Myrmica"; doc. dr W. Kos- 
towski - "Wpływ niektórych neurohormonów na czynność bioelektryoz 
ną ośrodkowego układu nerwowego i zachowanie agresywne u mrówek 
Formica rufa". W dyskusji zabrało głos 7 osób.

Na zebraniu organizacyjnym, które odbyło się 4.VI. o godż. 
16-tej, jednogłośnie uchwalono wniosek o powołaniu Sekcji Myrmeko 
logicznej przy PTE.
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Ustalono następujący program działalności Sekcji:
1. Informacja ozłonków o aktualnie prowadzonych w Polsce 

badaniach myrmekologicznych
2. Informacja członków o nowościach bibliograficznych
3. Organizacja Sympozjów i Konferencji poświęconych zagad

nieniom myrmekologicznym
Do prowadzenia spraw organizacyjnych Sekcji wybrano dra B, Pi
sarskiego •

W czasie zebrania przedyskutowano obecny stan i kierunki 
badań myrmekologicznych w Polsce, W czasie dyskusji stwierdzono, 
że badania faunistyczne, systematyczne, ekologiczne i etologiczne 
prowadzone są w wystarczającym zakresie, natomiast należy ko
niecznie rozszerzyć je na genetykę, cytologię i fizjologię. 
Mówiono również o konieczności opracowania słownika terminów 
myrmekologicznych używanych w języku polskim. Zadania wstępnego 
opracowania takiego słownika podjął się doc.dr J. Wiśniewski, 
następnie opracowanie to zostanie przedyskutowane i uzupełnione 
przez pozostałych członków Sekcji,

Następne Sympozjum odbędzie się w kwietniu 1972 r, w Olszty
nie.

Prof. dr Janina Wengris

SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ I OGŁOSZENIA

Zakład Pomocy Naukowych i Dydaktycznyoh Wyższej Szkoły Rol
niczej w Poznaniu /Poznań, Winogrady, ul. Dożynkowa 9 Bl.H/ 
przyjmuje zamówienia na następujący sprzęt entomologiczny:
1. Gabloty entomologiczne o wym. 50 x 40 x 6 cm, oszklone, 

wyłożone płytami torfitowymi, jasno politurowane
220.- zł/szt

2. Płyty torfitowe do wykładania gablot entomologicznych 
o wym. 480 x 525 mm /mniejsze formaty na zamówienie/

140.- zł/m2
3* Rozpinadła do motyli Nr Nr 1,2,3,5,7,10

40.- zł/szt
4. Rozpinadła do chrząszczy 20.- zł/szt
5. Pincety laboratoryjne 22.- zł/szt 

a/ normalne ostrokończyste
b/ miękkie ostrokończyste
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c/ miękkie tępokończyste
tl/ "bardzo twarde do utykania szpilek entomologicznych

6. Igły preparacyjne laboratoryjne /z wymienną igłą/
25.- zł/szt

7.

8 .

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Igły preparacyjne ćwiczeniowe /z igłą stałą/
20.- zł/szt

Banieczlci szklane napełnione paradwuohlorobenzenem
4.50zł/szt

Minucje 15.- zł/lOO
Szpilki entomologiczne Nr Nr 0,1,3 25.- zł/lOO
Kartoniki do naklejania drobnych owadów - gładkie
Nr Nr 1,3,6, 10 i 12 30.- zł/1000
Kartoniki jak wyżej - kreskowane 40.- zł/1000
Etykietki entomologiczne 30.- zł/1000
Siatki entomologiczne /składane/ i— o 0 « 1 zł/szt
Czerpaki entomologiczne /składane/ 100.- zł/szt

szt
szt

szt
szt
szt

Warunki płatności: Przelew na konto bankowe Wyższej Szkoły 
Rolniczej Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Pomocy Naukowych i Dy
daktycznych Poznah, Winogrady ul. Dożynkowa 9 NBP V OAl
Nr 1231-93-21-5517.

Uwaga: Realizowane będą tylko zamówienia składane przez 
Oddziały PTE.

Zarząd Główny PTE informuje, że szpilki entomologiczne 
i minucje w liczbie 138.000, które zostały zakupione przez 
Centralę Handlową "Universal” w roku 1971 rozdzielono proporcjo
nalnie do zamówień między następujące Oddziały:
Białystok 4.000 szt
Bytom 26.200 szt
Gdańsk 2.000 szt
Kraków 30.000 szt
Lublin —
Łódź 2.500 szt
Poznali 18.000 szt
Skierniewice 7.000 szt
Szczecin 3.500 szt
Olsztyn 5.000 szt
Warszawa 23.300 szt
Wrocław 6.500 szt
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Państwowa Komisja Cen wyznaczyła cenę za 100 szt szpilek na 
16 zł.

Równocześnie Zarząd informuje, że ponowił starania o przy
dział dewiz na zalcup szpilek entomologicznych w roku 1972.

Redaktorzy Biuletynu Informacyjnego zwracają się z uprzej
mą prośbą do Czytelników o nadsyłanie uwag i propozycji oo do 
jego treści i formy.

Listy należy kierować pod adresem dr Waldemara Mikołajczyka, 
Instytut Zoologiczny PAN, Warszawa, ul. Wilcza 64.

WDTT Zam. 930/0/71. Nakład 550 + 25 egz. U-10?


