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Do użytku wewnętrznego

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

Nr 9 W a r s z a w a  październik 1972

KOMUNIKATY

m i n  Z jazd  PTE

Zarząd Główny i Zarząd Oddziału PTE w Poznaniu zawiadamiają, 
że m i l i  Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Wal
ne Zgromadzenie Towarzystwa odbyły się w dniach 7-9 września 
1972 r .  w Poznaniu. W Zjaździe uczestniczyło ponad 100 osób.

W wyniku wyborów wybrano Zarząd Towarzystwa 1 Komisję Rewi
zyjną, które ukonstytuowały się w następującym składzie.

ZG PTE: prezes -  prof.dr Henryk Sandner, wiceprezesi -  prof. 
dr Ryszard Łęski /sprawy Oddziałów 1 sprawy członkowskie/ -  doc. 
dr habil. Andrzej Szujecki /sprawy Wydawnicze/, sekretarz -  dr 
Waldemar Mikołajczyk, skarbnik -  mgr Maria Kaczmarek, b ib liote 
karz -  doc.dr habil. Piotr Niezgodziński.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący -  doc.dr habil. Władysław 
Bazyluk, wiceprzewodniczący -  dr habil. Wojciech Puławski, czło
nek -  doc.dr habil. Jerzy Pawłowski, zastępcy członków -  dr Anna 
Anasiewlcz, dr Bolesław Burakowski.

Sprawozdanie ZG PTE za okres 1.V I .1970 -  30.71.1972
/skrót/

Walne Zgromadzenie PTE wybrało w dniu 2.V I .1970 roku Zarząd 
Główny i Komisję Rewizyjną, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Główny:

Prezes -  prof.dr Henryk Sandner -  kierowanie całością
oraz specjalna opie
ka nad akcjami ogói- 
noprogramowymi

Wiceprezes -  doc.dr hab.Maciej Mroezkowski-opieke nad wydawnictwa
mi i wymianą

Wiceprezes -  doc.dr hab.Andrzej Szujecki -  opieka nad sprawą Od
działów i sprawy 
członkowskie



Sekretarz -  dr Waldemar Mikołajczyk -  sprawy administracyjne
Skarbnik -  mgr Maria Kaczmarek -  sprawy finansowe
Bibliotekarz -  doc.dr hab.Piotr Niezgodzlński-opleka nad Biblioteką

doc.dr habll. Władysław Bazyluk 
dr habll. Wojciech Puławski 
dr Anna Anssiewlcz, dr Bolesław Burakowski, 
doc.dr habil. Jerzy Pawło-wski

Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Warszawie, ul.Kowy 
świat 72 /Psłac Staszica/. Kierownikiem Biura PTE jest od 1.33.
1970 r. ob. Zofia Kismanowska.

Polskie Towarzystwo Entomologiczne ma 12 Oddziałów: Biały
stok /16 członków/, Bytom /51/, Gdańsk /20/, Kraków /61/, Lu
blin /23/, Łódź /16/, Olsztyn / 16/, Poznań /68/, Skierniewice 
/27/, Szczecin /30/, Warszawa /113/, Wrocław /42/, chwilowo pozs 
Oddziałami -  9 osób.

Ogółem Towarzystwo liczy 492 członków, w tym 5 członków hono
rowych: P rof.Prof. Tadeusz Jaczewski, Hieronim Jawłowski, Marian 
Nunberg, Stanisław Smr8czyński, Jan Stach.

W okresie sprawozdawczym skreślono 18 członków na własną 
prośbę -  w wyniku zmiany dotychczasowych zainteresowań, 34 na 
wniosek Oddziałów i Zarządu Głównego /brak kontaktu, zaległoś
ci w opłacaniu składek/. Przyjęto 66 nowych członków.

Zarząd Główny kierował działalnością Towarzystwa rozpatrując 
wszelkie zagadnienia na 12 posiedzeniach i 1 zebraniu plenarnym. 
Omawiano na nich problematykę pracy Towarzystwa i plany wydawni
cze, podejmowano uchwały w zakresie popularyzacji wiedzy entomo
logicznej, usprawnienia funkcjonalności Biblioteki i wzmożenie 
aktywności Oddziałów.

Po kilkunastu latach, w wyniku usilnych starań, Zarząd Głów
nych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk dewizy na zakupienie impor
towanych, austriackich szpilek i minucji entomologicznych -  w
1971 roku w liczb ie  138.000 szt. a w 1972 roku -  173.600 szt. 
Zostały one rozdzielone w oparciu o złożone zapotrzebowania Od
działów, ze szczególnym uwzględnieniem entomologów-amatorów.
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Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący 
Y/iceprzewodnlczący -  
Członkowie
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W okresie sprawozdawczym ©porządkowano i zaktualizowano 
epie członków PTE /według stanu na 31.2.1971 r ./ , który wraz 
ze statutem został wydrukowany w 4 zeszycie 41 tomu PPS a od
bitki rozesłane Oddziałom. W 1972 roku zaopatrzono też Oddzia
ły  w plakaty ogłoszeniowe o zebraniach i wkładki do legityma
c j i .

W ramach PTE dzia ła ją  obecnie 3 sekcje specjalietyczce: 
Sekcja Entomologii Rolniczej z przewodniczącym Prof.dr Ryszar
dem Łęskim, utworzona 24.V I .1969 r . ,  Sekcja Koleopterologiczna 
z przewodniczącym dr Andrzejem Warchałowskim, utworzona 31.111. 
1971 r . i Sekcja Mirmekologiczna z przewodniczącym dr Bohdanem 
Pisarskim, utworzona 4.V I .1971 r .  V/ trakcie organizacji je st  
także Sekcja Entomologii Leśnej. Ich zadaniem jest stymulowa
nie rozwoju badań w pożądanych kierunkach. Zorganizowanie tych 
sekcji traktujemy jako duże osiągnięcie, w wyniku którego nas
tąpiło uaktywnienie działalności Towarzystwa.

W dniach 29.1.1971 r . w Pszczynie 1 19.IV .1971 r .  w Warsza
wie odbyły się 11-osobowe zebrania robocze Sekcji Entomologii 
Rolniczej poświęcone zagadnieniu toksyczności pestycydów dla 
pszczół, podczas których wygłoszono kilka referatów naukowych 
i przedstawiono projekt tabeli toksyczności poszczególnych 
pestycydów z podziałem na klasy toksyczności, 29.111.1971 r .  -  
poszerzone zebranie Sekcji i Grupy Agroekologli KRiT w Pozna
niu, zaś 21.I I I . 1972 r . w Warszawie -  sympozjum nad straktan- 
tami i  repelentami, w którym uczestniczyło 60 osób.

W dniach 30-31.111.1971 r .  Zarząd Główny PTE zorganizował 
w Rogowie ogólnopolskie spotkanie koleopterologór, poświęcone 
problemom inwentaryzacji koleopterofsuny Polski 1 opracowań 
taksonomicznych. W dnisch 6-3.V I .1972 r .  w Ojcowie, Sekcja Ko
leopterologiczna zorganizowała swoje I  Sympozjum.

W okresie 4-5.VI.1971 r . w Warszawie Zarząd Główny wespół 
z Oddziałem Warszawskim przygotował sympozjum mLrmekologiczne 
na temat "Role mrówek w środowisku".

W dniach 2-4.V I .1972 r . w Starych Jabłonkach pod Olsztynem 
odbyło się I I  Sympozjum mLrmekologiczne "Wpływ struktur społecz
nych na morfologię, ekologię i etologię gatunku". Ha sympozjum 
uchwalono wniosek o przekształceniu Sekcji w Sekcję Owadów
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Społecznych PTE I przystąpieniu je j do International Union for  
the Study of Social Insects, mającej siedzibę w Paryżu, jako 
Sekcja Narodowa. W obradach tego Związku uczestniczyła w sierp
niu br. w Holandii członek Sekcji -  Dr Joanna Pętał.

Oddział Olsztyński PTE zorganizował dnia 29.V .1971 r .  sym
pozjum na temat: "Owady pośredniczące w zapylaniu roślin  upraw
nych".

Działalność wydawniczą Towarzystwa.

W okresie sprawozdawczym ukazały się 3 kolejne numery "Biu
letynu Informacyjnego PTE".

Kolegium Redakcyjne "Kluczy do oznaczania owadów Polski" 
wydało następujące pozycje:

1970 r .

nr 66. Dr Iwan L8bl -  Coleoptera: Scaphidiidae cz.XIX z .23, 
obj. 1,25 ark.

nr 67. Doc.inż. Mieczysław Krzywicki -  Lepidoptera: Hesperil- 
d8e cz.2X711 z .60, obj, 3 ark.

nr 68. Prof.dr Przemysław Trojan -  Diptera: Thereyidae cz .U T IlJ  
z .25, obj. 2,25 ark.

1971 r.

nr 69. Dr Barbara Skierska -  Diptera: Cullcidae-larwy cz.2XVIII 
z.9a, obj, 13 ark.

nr 70. Dr Kazimierz Galewski -  Coleoptera: Dytiscldae cz.XIX 
z .7, obj. 11,5 ark.

nr 71. Dr hab.Józef Razowski -  Lepidoptera: Syntomidae i  A rctii' 
dae cz. XXVII z .51 1 52, obj. 5 ark. 

nr 72. Dr Andrzej Warchałowski -  Coleoptera: Chrysomelida6 cz. 
XIX z.94a, ob j. 10,75 ark.

1972 r .

nr 73. Dr Zofia Wegner -  Anoplura cz.X7I, obj. 7,25 ark. 
nr 74. Donc.4r hab.Jadwiga Złotorzycka -  Mallophaga: nadrodziny 

TrlćSjodectoidea i Gonlodoldee cz.XV z .3, o b j.3,75 ark. 
nr 75. Doc.dr h8b.Jadwiga Złotorzycka -  Mallophags: wstęp i

nadrodziny Gyropoidea i  Laemobothrioidea cz.XV z.1 , obj. 
4,5 ark.



nr 76. Dr Janusz Wojtusiak -  Lepidoptera: Adelidae cz.2XVII 
z .9, obj. 4 ark.

Staraniem Komitetu Redakcyjnego Polskiego Pisma Entomolo
gicznego z siedzibą we Wrocławiu, ukazało się w okresie spra
wozdawczym 10 zeszytów PPE, regularnie jeden zeszyt na kwartał.
W tematyce PPE przeważają zagadnienia z dziedziny entomologii 
teoretycznej /średnio 64%/. Resztę stanowi problematyka entomo
lo g ii  stosowanej /średnio 26%/ oraz kronika wraz z przeglądem 
piśmiennictwa.
Skład Komitetu Redakcyjnego nie u leg ł żadnym zmianom w ciągu 
ostatniego okresu sprawozdawczego i  je st  ustabilizowany. Re
dakcja stera się pracować rytmicznie, co je st uzależnione przede 
wszystkim od napływu prac do teki redakcyjnej. Nadsyłane przez 
autorów prace nie leżą zbyt długo; od przyjęcia maszynopisu do 
druku i  jego opublikowania mija 6-8 miesięcy. Jest nadzieje, że 
okres ten będzis ulegał skróceniu w związku z przejściem PPE z 
wydawnictwa ciągłego na kwartalnik /czasopismo/. Warunkiem szyb
kiego wydania pracy je st  nadal je j  wartość oraz należyte przy
gotowanie maszynopisu przez autorów. Niejednokrotnie bowiem nie
które prace są 2-3-krotnie zwracane autorom calem wprowadzenia 
poprawek i uzupełnień. To przedłuża znacznie cykl produkcyjny 
i absorbuje nadmiernie Redakcję.

Autorzy otrzymują regularnie zawiadomienia o przyjęciu prac 
do druku, często ze wskazaniem orientacyjnego terminu korekty. 
Przestrzega się zasady pierwszeństwa w druku prac od członków 
PTE oraz autorów polskich przed autorami zagranicznymi. Ponadto 
egzekwuje się od autorów oświadczenia, o referowaniu prac /przed 
wysłaniem do druku/ na posiedzeniach naukowych Oddziałów PTE, 
jak również skierowań pisemnych tych prac do Redakcji przez kie
rowników placówek dBukowych.

Współpraca sc PWN jest bardzo dobra, a praca we Wrocławskiej 
Drukarni Naukowej /zwłsszcza je ś l i  chodzi o terminowość korekt, 
ukazywania się poszczególnych zeszytów/, gdzie odbywa się pro
dukcja PPE, je st  coraz lepsza.

Udało się pozyskać współpracę dobrych tłumaczy prac naukowych 
na języki kongresowe: angielski -  mgr Maciej Witrylak /Krynica/, 
rosyjski -  Weronika Ahrena /Wrocław/, niemiecki -  mgr Alfred
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Borkowski /Cieplice Śl„/, francuski -  dr hab.Tadeusz Riedl 
/Wrocław/.

Dzięki staraniom ZG uzyskano zgodę P-4K ns podpisanie sta
łe j umowy z obywatelem angielskim p. W.G. Tremewanem /Londyn/, 
który będzie w razie potrzeby weryfikował niektóre teksty prac 
naukowych napisanych w jęz . angielskim, przeznaczonych do dru
ku w PPE. Teksty niemieckie weryfikuje nadal' bezpłatnie dr Max 
Pischer /Wiedeń/.

Większość prac z dziedziny entomologii teoretycznej opubli
kowana była w językach kongresowych /najczęściej niemiecki i 
angielski/, natomiast prace z dziedziny entomologii stosoy/anej -  
najczęściej w języku polskim.

Rok obecny je st  rokiem jubileuszowym Polskiego Pisma Entomo
logicznego -  pięćdziesiątym rokiem jego wydawania. Staraniem Re
dakcji wydrukowano krótką ulotkę informacyjną w 5 językach, któ
rą rozesłano za granicę wraz z zeszytem 42/1 PPE. Z tej okazji 
Redakcja otrzymała dość liczne wypowiedzi, uwagi, życzenia oraz 
l is ty  z gratulacjami.

Działalność B ib liotek i, w której funkcję Bibliotekarza spra
wuje nieprzerwanie Mgr inż. Krystyna Skomorowska obejmowała w 
okresie sprawozdawczym czynności związane z wypożyczeniem i ewi
dencjonowaniem bieżących druków zwartych, czasopism krajowych i 
zagranicznych, zabezpieczaniem w magazynie zapasów PPE i  Kluczy, 
wysyłaniem w ramach wymiany do instytucji krajowych i zagranicz
nych wydawnictw własnych i uzupełnianiem braków w ewidencji 
księgozbioru, załatwianiem korespondencji zagranicznej i krajo
wej, prowadzeniem sprawozdawczości, spraw finansowych łącznie 
z zakupami ltp .

W ramach wymiany wysłano instytucjom krajowym 88 egz. PPE 
o wartości 3.978 z ł a otrzymano około 60 vol.wartości 5.000 z ł, 
zagranicznym -  2.240 egz. PPE wartości 100.800.- zł i 2060 egz. 
Kluczy wartości 41.026.- z ł s otrzymano około 700 fo l.  wartości 
szacunkowej około 80.000 z ł.  Druków zwartych sacrzychodowasc 
około 160 egz. wartości 9.000 z ł e odbitek skatalogowano 2.300 
8zt. Zakupiono książek za 1.350 z ł.  Wypożyczono z księgozbioru 
Bibliotek i około 150 pozycji.
Pracę B iblioteki utrudnia i uniemożliwia dalsze je j rozszerzenie



-  7 -

brak drugiego etatu, o który bezowocnie prosimy Polską Aka
demię Hauk.

W dniach 1-18 sierpnia br. Zarząd Główny wizytowały kon
trole z Polskiej Akademii Hauk i Wydziału Finansowego Prezy
dium Rady narodowej w m.st. Warszawie. Stwierdziły one pra
widłową działalność Biura i  księgowości.

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego za la ta  1970, 1971 i 1972 -  do 31.711.1972 r .

Wpływy 1970

1. Dotacje 605.000.-
2. Składki członkowskie 10.880.-
3. Sprzedaż wydawnictw 71.981.-
4. Odpłatność za udział

w Zjaździe 8.957

Wydatki

1. Wydatki admlnlstr.
/Zarząd Główny i  Oddziały/
w tym popul.wiedzy 73.305.-

2. Biblioteka 41.505.-
3. Wydawnictwa 643.298.-
4. Zjazd 32.603.-

1971 1972

671.770.- 503.000.-
13.315.- 10.659.-
86.944.- 54.366.-

73.845.- 46.457.- 
46.180.- 20.014.- 

659.972.- 353.791.-

Sprawozdanle z SeB.1l Planarnej 4ax I I I  Zjazdu PTE 7 1 8.IX.1972r.

Obrady otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, 
prof.dr A.Wróblewski, witając uczestników Zjazdu a wśród nich 
gości zagranicznych : dra W.Eberta, dra B.Klausnltzera, inż.
IŁ.El Payouni 1 H.E1 Herrawle.

Zebrani minutą ciszy u czc ili pamięć zmarłych w okresie od 
ostatniego Zjazdu Kolegów -  prof.dr Ireny Ruszkowskiej 1 dra 
Edwarda Świderskiego.

następnie doc.dr habil.P.Hlazgodziński przekazał na ręce 
prof.Wróblewskiego dzwonek zebraniowy -  dar prof.Tumana dla 
poprzedniego Zjazdu -  który pozostanie w Oddziale Poznańskim 
przez następne dwa la ta , aby kolejno przejść do Oddziałów orga
nizujących dalsze Zjazdy.
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lia przewodniczącego obraz przedpołudniowych w pierwszym 
dniu wybrano prof.dr S.Kapuścińskiego.

Prof.Kapuściński u d z ie lił głosu dr Ebertowi z Eberswalde, 
który w imieniu entomologów z JfRD przekazał Zjazdowi serdecz
ne pozdrowienia i wręczył na ręce wiceprzewodniczącego PTE, 
doc.dra habil. A.Szujeckiego, pamiątkowy medal.

Pierwszy referat: "Entomologia w wyższych studiach ro l
niczych, stan obecny i perspektywy" wygłosiła prof.dr J.Wengris 
W dyskusji zabrali głos pro f.p ro f. Z.Gołębiowska, A.Goos, R.Łęs 
ki, A.Wróblewski, J.J.Lipa, doc.doc. Cz.Kania, P.Hiezgodziński. 
Podkreślano zbyt małą liczbę godzin w programach na zajęcia  
z entomologii. Rozważano konieczność podjęcia i rozwinięcia 
tej tematyki w pracach grup asystenckich, zwrócenia uwagi na 
entomofaunę danego regionu, podkreślano duże znaczenie zajęć 
praktycznych, co -  jak podkreślił prof.dr R.Łęski -  je s t  nie
słychanie weżne, szczególnie dla przyszłych instruktorów służ
by ochrony roślin , gdzie umiejętność prognozowania i podjęcia 
szybkiej, właściwej decyzji je st nieodzowna. Wiąże się tym 
konieczność pewnej spec ja lizac ji i dobrze by było, aby przy 
różnych uczelniach czy instytutach takie specjalistyczne prze
szkolenie było możliwe. Zwrócono uwagę na fakt, że do tej pory 
otwarta je st  sprawa polskiego podręcznika entomologii. Różne 
istniejące skrypty rozwiązują ją  tylko częściowo.

Referat na temat: "Entomologia w wyższych studiach le ś 
nych" wygłosił prof.dr B.Kiełczewski. W dyskusji prof.dr S. 
Kapuściński podkreślił konieczność właściwej znajomości owa
dów szkodliwych w leśnictwie, właściwego i odważnego progno
zowania. Prof.dr J.Wengris zwróciła uwagę na potrzebę korela
c ji  programu zoologii ogólnej z entomologią -  wobec zmniejsze
nia liczby godzin przeznaczonych na entomologię. Podkreślono 
pożyteczność wprowadzonej 4-dniowej praktyki. Doc.dr habil. 
A.Szujecki zwrócił uwagę st fakt, że entomologia leśna w Polsce 
zyskała dobre podstawy -  z jednej strony przez zasługi ludzi 
o wielkim autorytecie naukowym 1 gospodarczym -  jak np. prof. 
dr Z.Mokrzecki, prof.dr K.Eunberg -  którzy wprowadzili entomo
logię  na właściwe miejsce w naukach leśnych, z drugiej zaś 
strony dz l£ i temu, że badania entomologiczne stały się ko
niecznością w kraju połoioysym na szlaku gradacyjnym szkodników



sosny. Do c. Szujsęki przypomniał także, te oprócz zakresu pro
gramowego, entomologia uwzględniana jest przy specjalizacjach  
w postaci zajęć z ekologii, techniki zwalczania szkodników, 
wybranych zagadnień z entomologii /seminarium/. Podkreślono w 
dyskusji konieczność właściwego rozdzielenia programowego w za
kresie zoologii, entomologii, ochrony roślin  i lasu.

Kolejny re ferat: "Entomologia w programie szkół podstawo
wych i średnich" przedstawiła dr D.Cichy. W dyskusji prof.J . 
Wengris zwróciła uwagę na to, że dla entomologii w szkole spra
wą równie ważną jak program jest sprawa przygotowania z ento
mologii samego nauczyciela. Tym samym konieczne jest zwrócenie 
uwagi na program entomologii w WSE. Zwrócono także uwagę na 
brak zajęć-wycieczek terenowych, przyrodniczych, podkreślano 
ich znaczenie.

Eg tym zakończono obrady se s ji przedpołudniowej.
Po południu przewodnictwo nad obradami objęła prof.J.Wengris
Jeszcze jako uzupełnienie przedpołudniowej dyskusji zabrali 

głos:
Prof.S.Alwin, który stw ierdził, że sprawy odpowiedniego 

przygotowania z entomologii nie rozwiąże się zwiększeniem lic z 
by godzin i materiału. Trzeba stosować nowoczesne środki i me
tody Dauczania.

Prof.A.Wróblewski, który przypomniał, że problem nauczania 
entomologii je st  problemem występującym na całym świecie -  
zbyt je s t  mało praktyki na zajęciach.

Kastępnie doc.dr habil.Cz.Kanie omówił h istorię "50 la t  
Polskiego Pisma Entomologicznego". W dyskusji podkreślono rolę  
PPE, wnioskowano o przesłanie podziękowania wrocławskiemu Od
działowi PWE i personalnie p .red.F lasińskiej ze opiekę nad 
Pismem. Doc.Szujecki zwrócił uwagę ds rolę 1 pomoc "Biuletynu 
Informacyjnego PTE" w uzupełnianiu wiadomości zamieszczanych 
w PPE, szczególnie wiadomości o charakterze kroniki.

Koc.dr ha bil,M.Mroczkowski omówił h istorię "20-lecia  
Kluczy do oznaczania owadów Polsk i". W dyskusji pytano o moż
liwości wznowienia zeszytów wyczerpanych 1 o termin ukazania 
się zeszytu wstępnego. Doc.Mroczkowski odpowiedział, Ze wzno
wienia są możliwe, najpierw trzeba jednak zapewnić druk
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bieżących pozycji, zaś do opracowania wstępnego zeszytu nie 
udało się dotąd Kolegium Redakcyjnemu skompletować odpowied
niego zespołu autorów.

Referat dra habll.T.R iedla "Hiektóre aspekty polskiej no
menklatury entomologicznej" wywołał ożywioną dyskusję, w któ
rej zabrali głos prof.pro f. S.Łęski, A.Goos, S.Alwin 1 doc.
Cz.Kania. Zwrócono uwagę, że sprawę uporządkowania polskiego 
nazewnictwa entomologicznego jest nagląca od wielu la t -  szcze
gólnie w odniesieniu do owsdów, z którymi mają do czynienia 
praktycy. Przypomniano, te istn ie je  Komisja powołana do tych 
spraw.

W następnym dniu obrad, pod przewodnictwem prof.dr Z.Gołę
biowskiej , wygłoszono referaty:
-  mgr M.Bielewicz: "Entomologia w muzealnictwie polskim"
-  mgr M.Tymowska, dr E.Tranda: "Popularyzacja zagadnień ento

mologicznych przez film "
-  prof.dr S.Alwin: "Motywy entomologiczne w fila te lis ty c e "
-  dr inż.L.Ortwein: "Entomologia w literaturze"
-  dr J.Łuczakowa: "Pająk w poezji po lsk iej"
-  ks.T.Bojasiński: "Potografowanie owadów".

Zostały one przyjęte z.dużym zainteresowaniem. W dyskusji 
pytano m.Ln. o możliwości zorganizowania pokazów filmowych, 
zwracano uwagę na istnienie entomologicznych filmów instruk
tażowych i  amatorskich, pytano o techniczne szczegóły do
tyczące fo tog ra fii entomologicznej. Osoby wygłaszające re
feraty udzielały obszernych wyjaśnień.

Ba tym zakończono część referatową Zjazdu.

Dr Waldemar Mikołajczyk

Wnioski Walpego Zgromadzenia PTE w Poznaniu uchwalone 
8 .IŁ .1972 r.

-  Wniosek doc.dr habil. H.Mroczkowskiego -  o zlecenie Zarzą
dowi Głównemu PTE opracowania niezbędnych poprawek do sta
tutu Towarzystwa i przedłożenie ich do uchwalenie n a jb liż 
szemu Walnemu Zgromadzeniu PTE
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Wniosek doe.dr haoil.A.Szujeckiego -  o zmianę 5 35 statu
tu PTE; zamiast: "Wydawnictwami Towarzystwa są: Polskie 
Pismo Entomologiczne i Klucze do oznaczania owadów Polski"
-  "Wydawnictwami Towarzystwa są: Polskie Pismo Entomologicz
ne, Klucze do oznaczania owadów Polski i  Biuletyn Informa
cyjny PTE"

Wniosek doc.dr habil.W.Bakuniaka -  o ujawnienie w statucie 
PTE istnienia sekcji specjalistycznych, których zadaniem 
jest organizowanie działalności określonych grup spec jalis
tów w entomologii. Należy zobowiązać Zarząd Główny PTE do 
opracowania regulaminu powoływania tskich sekcji

Wniosek prof.dr E.Łęskiego, doc.dr habil.C.Kani i kilku 
innych osób -  o spowodowanie uporządkowanie polskiej nomen
klatury entomologicznej w odniesieniu do owadów ważnych w 
rolnictw ie, leśnictwie i higienie oraz zorgaDlzowanie sym
pozjum w roku 1973 poświęcanego tej sprawie

Wniosek kilku osób -  aby upoważnić Zarząd Główny i Sekcję 
Entomologii Rolniczej do przedstawienia Ministerstwu Łącz
ności propozycji wydania se r ii  znaczków poświęconej owadom 
szkodliwym w rolnictwie i leśnictwie

Wniosek Korniej i Matki -  o wprowadzenie następujących zmian 
w regulaminie wyborczym PTE. W § 3 zamiast treści obecnsj, 
proponowany je st  tekst:
1. Komisje Matka ustala lis tę  kandydatów do władz Towarzystwa 

zarówDo z własnej inicjatywy Jak i na podstawie zgłoszeń 
poszczególnych kandydatur przez członków Walnego Zgroma
dzenia. Zgłaszanie kandydatur następuje na piśmie z poda
niem nazwiska kandydata lub kandydatów i nazwiska zgła
szającego, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane osoby muszą wyrazić zgo
dę na wysunięcie ich kandydatur do danego organu.

2. Komisja Matka przygotowuje l is ty  wyborcze, na których 
umieszcza kandydatów według zgłaszanych kandydatur w na
stępującym porządku: a/ lis t a  nazwisk kandydatów w ko le j
ności alfabetycznej, wytypowanych przez Komieję Matkę,
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b/ pozostałe l is ty  kandydatów. Każda z l i s t  powinna za* 
wierać nazwiska kandydatów w liczbie  wyższej niż liczba  
miejsc w danym organie.

Wniosek ks.T.Bojasińekiego -  o ustalenie zasad współpracy 
między oddziałami w zakresie wymiany prelegentów

Wniosek doc.dr habil.A.Szujeckiego i ks.T.Bojasińekiego -  w 
sprawie ostatecznego opracowania znaczka PTE oraz zaprojek
towania z łotej i srebrnej odznski Towarzystwa, którą wyróż
niane będą osoby szczególnie zasłużone dla PTE

Wniosek doc.dr habil.M.Mroczkowskiego -  o zlecenie Zarządowi 
Głównemu PTE podjęcia starań o uzyskanie drugiego etatu dla 
Bibliotek i PTE

Wniosek Zarządu Głównego PTE -  o nadanie godności honorowego 
członka PTE prof.dr E.E.Sawzaargowi z Moskiewskiej Akademii 
Rolniczej w uznaniu jego zasług dla rozwoju entomologii sto
sowanej

Wniosek doc.dr habil.A.Szujeckiego -  w sprawie zobowiązania 
Zarządu Głównego PTE do opracowania i  zorganizowania progra
mu uczczenia pamięci prof.dr Jana Hoekiewicza w związku z 
przypadającą w przyszłym roku 10 rocznicą jego zgonu

Wniosek Redakcji Polskiego Pisma Entomologicznego -  o złoże
nie podziękowań instytucjom i osobom zasłużonym dla PPE, 
w związku z przypadającym 50-leciem tego pisma; 
a/ Polskiej Akademii Nauk -  za stałe dotacje, udzielane 

przez wiele la t, które umożliwiają wydawanie PPE.

b/ Państwowemu Wydawnictwu Naukowemu we Wrocławiu -  za dba
nie o jak najwyższy poziom edytorsko-techniczny PPE, 
zwłaszcza redaktor mgr Jadwidze Plasińekiej oraz dyrek
torowi mgr Zbigniewowi Śmietanie.

c/ Wrocławskiej Drukarni Naukowej -  za szczególną troskę o 
poziom techniczny drukowanego tam od ISSO^PPE, zwłasz
cza dyrektorowi mgr Goldzińskiemu i szefowi produkcji 
ob. Janowi Kani.



d/ Profesorowi dr Tadeuszowi Jaczewskiemu, długoletniemu 
członkowi Rady Redakcyjnej PPE -  za troskę o poziom 
Daukowy PPE, za pomoc i starania o subwencje w PAK na 
wydawanie PPE.

-  Wniosek mgr M.Bielewicza -  o ustanowienie stełych w każ
dym oddziale korespondentów Biuletynu Informacyjnego PTE.

/-/ Komisja WnioskowB Walnego 
Zgromadzenia

Howi Członkowie PTE

JJa zebraniu Zarządu Głównego PTE w dniu 12.V. 1972 r . 
przyjęto w szeregi Członków Towarzystwa następujące osoby: 

mgr Ryszard Hilazczański, Jiarek Antoni Kubacki /Oddział 
w Bytomiu/
mgr inż.Magdalena Dulak, Mieczysław Gałuszka, mgr inż.
Adam Sławiński, Maria Wrzyszcz /Oddział w Krakowie/ 
mgr Krystyna Jaworska, mgr Barbara Łabanowska, mgr 
Gabriel Łabanowski /Oddział w Skierniewicach/ 
lek.med.Andrzej Gruszka, doc.dr habil.Zdzisław  Hajduk, 
mgr inż. Maria Kelm, mgr inż.Leokadia Koroluk, mgr inż. 
Marian Lachman, mgr A lic je  LucIńska, inż.Irena Terlecka 
/Oddział we Wrocławiu/ 

w dniu 1.VTI.1972r.:
Tadeusz Dębowskl, Edwin Domienik, Zofia Malinowska /Od
dzia ł w Łodzi/
Arnold Hermesz, mgr inż.Marta Howak /Oddział w Szczecinie/ 

w dniu 4 .I Z .1972 r . :
mgr Albina Kozłowska /Oddział w Lublinie/
Czesław Czapliński /Oddział w Łodzi/ 

mgr Stefan Wolny /Oddział w Poznaniu/ 
w m iu 15.I Z .1972 r . :

Alfons Buderaski, mgr Stanisław Piątkowski /Oddział w 
Gdańsku/

w dniu 20.Z .1972 r.s
mgr Wanda Winioweka /Oddział w Lublinie/
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Skreślono z lis ty  na własną prośbę: 
w dniu 12.V .1972 r . PT:

mgr inż. Marian Stryczek, Józef Śliwiński, Jan Rymar
/Oddział w Krakowie/ 

w dniu 1.T l i . 1972 r . PT:
mgr Antoni Gajewski, Sabina Bal, doc.dr Jan Żabiński
/Oddział w Warszawie/

Ponadto w dniu 12.V.1972 x. skreślone zostały z lis ty  
członkowskiej PTE osoby od szeregu lat nie utrzymujące kon
taktu z Towarzystwem i nie odpowiadające na korespondencję:
PT: Wiesław Komorowski, Włodzimierz Kot, Aleksander Łliszko- 
wicz, Józef Rojkowskl /Oddział w Krakowie/, Stanisław Duraj, 
Janusz Korneluk, Antoni Porwoł /Oddział w Bytomiu/

w dniu 1.V I I .1972 r . PT:
Janusz Petrykowski, Andrzej Domagała /Oddział w Warszawie/
Marceli Lewandowski /Oddział w Poznaniu/ 

w dniu 20.X.1972 r .
mgr Zbigniew Sułkowski /Oddział w Warszawie/

KHCKIKA ODDZIAŁÓW

W a r s z a w a

21 marca 1972 roku zmarł w wieku 82 la t  w ieloletni, czyn
ny do końca życia Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicz
nego -  Dr Edward świderski. Dr Świderski był lekarzem -  anali
tykiem 1 bakteriologiem. Dla rozwoju medycyny polskiej położył 
wielkie zasługi, znany był także jako działacz społeczny.

Zainteresowania entomologiczne dra Edwarda Świderskiego nie 
ograniczały się do motyli, choó nimi zajmował się szczególnie. 
Członkowie Warszawskiego Oddziału pamiętają doskonale, że wszel
kie zagadnienia poruszane na naszych zebraniach znajdowały u 
dra Świderskiego żywy oddźwięk. Był zawsze aktywny, zabierają
cy głos w dyskusji, znajdujący mnóstwo przykładów na nopereie 
głoszonych przez siebie tez, czuły na wszelkie przejawy życie 
Towarzystwa, pełen inicjatywy.

Swoim zainteresowaniom entomologicznym pozostał wiemy do 
końca.



IKPGSKACJ2 WmWSICSS 

Polskie Pismo Entomologiczne

W zeszycie 4 tomu 42 /1972/ Polskiego Pisma Entomologicz
nego ukażą się następujące prace!

Entomologia teoretyczna:

Bartkowska, K. -  Rhaćinopsylla mesoides skuratowiczi 
ssp• n. /Siphonaptera/ z Wysokich Tatr

Borkowski, A. -  Studia nad Hepticulidae /lepidoptera/. 
Część V. Europejskie gatunki rodzaju 
Hepticula Heyden żyjące na dębach

Capecki, Z. -  Występowanie Ib a lis  leucospoides /Hoch./ 
i 1. drewseni Borries /Hymenoptera, 
Cynlpidae/ w Polsce

Bowakowski, J.T. -  Drugie doniesienie tymczasowe poprze
dzające monografię europejskich gatun
ków z rodzaju Cerodontha Rond, /Dipte- 
ra, Agromyzidae/

Puławski, W. -  Uwagi o synonimiee czterech palearktycznych 
Sphecidae /Hym./

Entomologia stosowane: 

Dąbrowski, Z.T.,
Marczak, Z. -  Badania nad powiązaniami między Tetra- 

nycbus urticae Koch a roślinami żywl- 
cislskim i, 1. Wpływ gatunku rośliny

Kawecki , Z. -  Misecznik tarniowy -  Sphaerolecanium 
prunastri /Pcnsc./ /Homoptera, Coccoi- 
dee, Lecaniidae/ i jego rozpoczynająca 
się gradacja w Polsce
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Niemczyk, E ., Bąkow- 
skl, G., Prędki, S. -  Stosowanie lejów chwytnych w badaniach 

wpływu insektycydów na owady drapież
ne występujące na jabłoniach

Szczepański, H. -  Kosmaclnek rzepakowy -  Trichomalus per- 
fectus /Walk./ /Hymenoptera, Pteroma- 
lldae/ w biocenozie leśnej a problem 
biologicznej ochrony rzepaku

Szeptycki, A., 
Wołoszyn, B.W. -  Metody hodowli skoczogonek /Collembola/ 

dla celów laboratoryjnych

Przegląd piśmiennictwa 
W zeszycie 1 tomu 43 /1973/: 
Entomologia teoretyczna:

Banaszak, <1. -  Materiały dc znajomości pszczołowatych 
/Hymenoptera, Apoidea/ Rzeszowszczyzny

Beiger, K. -  Materiały do znajomości fauny owadów 
minujących Polski południowo-wschodniej, 
U l .

Galewski, K. -  Zróżnicowanie stadialne u larw Dytisci- 
dae /Coleoptera/

Eremer, f . ,  Caliot, 
J ., Hcmmel, K. - Klucze do oznaczania gatunków grupy 

o d lb llis  sensu lato rodzaju Cullcoldee 
/Dlptera, Ceratopogonidee/

Eiedl, T. - Momphidae s . l .  /Lepidoptera/ zebrane 
w Japonii przez Dra J. Razowskiego

Skalski, A.W., 
Śliwiński, X. - Nowe dla fauny Polaki i interesujące 

gatunki motyli /Lepidoptera/
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Warncke, K. -  Pszczoły z rodziny Melittidae w Za
chodniej Palearktyce /Hymenoptera/

Townes, E. -  Typ Sphex ria tlca  Llnnaeus /Hymenop
tera, Sphecldae/

Warchałowskl, A. -  Przyczynek do poznanlB orientalnych 
gatunków z pokrewieństwa Cheetocnema 
/Tlanoma/ basalis /Bały/ /Col., 
Chrysom./

Entomologia stosowana:

Burzyński, J. -  Entomofauna glebowa na wydmach śródlą
dowych 1 nadmorskich

Dąbrowski, Z.T. -  Badania nad powiązaniami między Tetra- 
nychus urtlcae Koch a roślinami żywi- 
clelskim i. I I I  Działanie ekstraktów 
różnych roślin

Franek, 11. -  Wpływ niektórych czynników zewnętrznych 
na zmiany temperatury i warunków środo
wiska w naczyniach hodowlanych podczas 
hodowli wołka zbożowego -  Sitophllus 
granarlus Ł. /Col., Curculionldae/

Górecki, K. -  Zatrucia pszczoły miodnej -  Apis m elll- 
f ic a  I .  /Hym., Apidae/ insektycydami 
stosowanymi w kraju

Honczarenko, J. -  Wpływ lasu na entonofaunę glebową przy
ległych użytków zielonych

Kościelska, ŁI.E. -  Obserwacje nad pasożytami borecznika 
sosnowego -  Dlprion pir.i L. 1 G ilplnia  
pallida  KI. /Eym., Tenthredinidae/

Przegląd piśmiennictwa
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Klucze do oznaczania owadów Polski

W 1972 roku ukazały się w Bprzedaży następujące pozycje:

Nr 73 se r ii kluczy: 

Nr 74 se r ii kluczy:

Nr 75 se r ii kluczy:

Kr 76 se rii kluczy: 

Nr 77 se r ii kluczy:

Z.WegDer. Wszy -  Anoplura. Cz. XVI.
90 stron. Cena z ł. 22.- 
J.Złotorzycka. Wszoły -  Mallophaga. Nad- 
rodziny Ganiodoidea i Trichodectoldea.
Cz. XV, z. 3. 48 stron, 165 rysunków.
Cena zł 12.-
J. Złotorzycka. Wszoły -  Mallophaga. Część 
ogólna oraz nadrodziny Gyropoidea i Laemo- 
bothrioidea. Cz. XV, z. 1. 57 stron, 102 
rysunki. Cena zł 18.-
J. Wojtusiak. Adelidae. Cz. XXVII, z. 9.
52 strony, 216 rysunków. Cena z ł 12.- 
St. Smreczyński. Curculionidae. Podrodzi- 
na Curculioninae. Cz. XIX, z. 98 d. 195 
stron, 373 rysunki. Cena z ł 54.-

W opracowaniu znajdują się:

E. Bańkowska -  Pipunculidae. Cz. XXVIII, z. 33
S Lis"'1** -  Sphaeritidae i Histeridae. Cz.

z. 11 i  12
A. Warchałowski -  Chrysomelidae. Cz. XIX. z. 94b
J. Pawłowski -  Carabidae. Cz. XIX. z. 3b
St. Smreczyński -  Curculionidae. Cz. XIX. z. 98 e
J. Złotorzycka -  Mallophaga. Cz. XV. z. 2

ENTOMOLOGIA W POLSCE I  ZAGRANIC*

Sympozjum nad atraktantami i repelentami Sekcji Entomologii
Role iczej PTE

Sympozjum nad repelentami i  atraktantami Sekcji Entomo
lo g ii  Rolniczej PTE odbyło się w Warszawie, 21.I H .  1972 r .
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Program Sympozjum obejmował naetępujące referaty:
Prof.dr J. Boczę*

Dr A. Kotarski

Doc.dr hab. J. Lipa

Mgr J. Hurny

Atraktanty seksualne i inne 
f  eromony
Budowa chamiczna feromonów i meto
dy ich wydzielania i identyfika
c ji
Atraktanty wizualne i ich znacze
nie
Znaczenie repelentności dla unika
nia zatruć pszczół pestycydem!

Dr K. Sawicki i
doc.dr hab.J. Eofczyński -  Repelenty w higienie człowieka

i zoohigienie
Dr Z.T. Dąbrowski -  Cechy roślin  decydujące c ich

atrakcyjności lub repelentności dla 
owadów i roztoczy

Prof.dr R.Łęski -  Wykorzystanie zjawisk repelentności
i atrakcyjności w zwalczaniu szkod
liwych owadów i roztoczy -  podsumowa
nie i wnioski sympozjum dotyczące 
wykorzystania w praktyce i kierun
ków badań.

W Sympozjum wzięło udział około 60 uczestników z różnych 
ośrodków w Polsce.

Sympozjum wzbudziło duże zainteresowanie o czym świadczyła 
bardzo ożywiona dyskusja, w czasie której stwierdzono prawie 
całkowity brak badań nad atraktantemi i repelentami w Polsce i 
zwrócono uwagę na znaczenie atraktantów i repelentów w ochronie 
roślin , w higienie człowieka i  zoohigienie. Mogą one odgrywać 
wielką rolę nie tylko w bezpośrednim zwalczaniu szkodników ale 
i ustalaniu nasilenia pojawu szkodników i terminów opryskiwań. 
'fiażna jest też rola atraktantów i repelentów jako sufcEtancji 
zwiększających efektywność pestycydów i pozwalających na ich 
bardziej selektywne stosowanie.

Ochrona roślin  dysponuje obecnie asortymentem preparatów 
pozwalających na efektywne niszczenie prawie wszyBtklch głównych
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gatunków szkodników. Tym niemniej ich efektywność, Jakkolwiek 
wysoka, nie zaweze Jest Jeszcze wystarczająco duża, aby pokonać 
stopień wzrostu liczebności szkodników Już w następnym pokole
niu. Tym samym pestycydy zmniejszają często liczebność szkodni
ków tylko w ciągu krótkiego okresu czasu. Ma to szczególne zna
czenie przy szkodnikach dających kilka pokoleń w ciągu roku.
W tym wypadku dodatek atraktantów do pestycydów wpłynąłby ns 
ich efektywność. Dodatek atraktantów do pestycydów pozwoliłby 
mianowicie na opryskiwanie tylko niewielkich powierzchni upraw, 
a tym samym na zmniejszenie chemizacji środowiska e także ne 
bezpieczne stosowanie szkodliwych dis ludzi substancji np. nie
których s iln ie  trujących lub długodziełających pestycydów, che- 
mosterylantćw itp. Eie mniejsze znaczenie mogą mieć z kolei 
repelenty w ochronie zwierząt hodowlanych i w higienie człowie
ka oraz w zapobieganiu zatruciem pszczół.

W następnym roku postanowiono zorganizować sympozjum nad 
hormonami owadzimi i ich analogami Jako potencjalnymi, nowymi 
środkami ochrony roślin .

Prof.dr Ryszard Łęski

gymnoz.jus Mirmekologlczne

W óniBch od 2 do 4 czerwce 1972 roku w Starych Jabłonkach 
k.0l8ztyns odbyło się Sympozjum Sekcji Mirmekologicznej PTE, 
poświęcone strukturom społecznym mrówek i ich wpływowi na mor
fo logię, ekologię i etologię. Udział w Sympozjum zgłosiło  11 
osób z Polski, 4 z ZSRR, 1 z Rumunii i 1 z Holandii. Z przy
czyn niezależnych od organizatorów kilka zgłoszonych osób ni6 
mogło przyjechać tak, że ostatecznie w Sympozjum wzięło udział 
tylko 11 osób,

W czasie obrać wygłoszono 3 referaty i 5 doniesień o aktual 
nie prowadzonych pracach.

Dnia 2.71.br. przed południem wygłoszono następujące re fe 
raty: mgr P.Banert -  "Wpływ struktury społecznej na morfologię 
mrówek" oraz dr B.PisarEkl -  "Wpływ struktury społecznej na 
zachowanie aię mrówek". Po referatach odbyła się dyskusja.
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Ha posiedzeniu popołudniowym plany pracy na 1972 rok 
przedstawili: prof.dr J. Wengrls z Zakładu Zoologii TOR 
w Olsztynie, mgr Z. Doleźal z Zakładu Agroekologii IE PAK 
w Turwi, mgr W. Woyciechowaki z Instytutu B io logii 0&, mgr 
B. Soszyński ze Studenckiego Koła naukowego Biologów 0 ł oraz 
dr B. P isarski z Instytutu Zoologicznego PAK w Warszawie.
W czasie dyskusji nad planami pracy zwrócono szczególną uwa
gę na potrzebę ujednolicenia metod, tak aby otrzymane wyniki 
były ze sobą porównywalne oraz na takie ukierunkowanie badań, 
aby wzajemnie się uzupełniały.

Dnia 3 czerwca przed południem dr A.A. Mabells wygłosił 
referat p t .: "The relation betwen agresion and predation".
Po referacie przeprowadzono długą dyskusję, poświęconą głów
nie metodyce pracy.

Po dyskusji omówiono sprawy organizacyjne, jednogłośnie 
uchwalając następujące wnioski:

1. Sekcja Mirmekologiczna PTE rozszerzy zainteresowania 
na pozostałe owady społeczne i w związku z tym zmieni 
nazwę na: "Sekcja Owadów Społecznych PTE"

2. Sekcja Owadów Społecznych PTE przystąpi do Internatio
nal Union for the Study of Social Insects, mającej 
siedzibę w Paryżu, jako Sekcja Harodowa

W dniu 3 czerwca uczestnicy Sympozjum wraz z Członkami 
Olsztyńskiego Oddziału PTE wzię li udział w wycieczce do nad
leśnictwa Januszewo zapoznając się tam z powierzchniami, na 
których pod wpływem wieloletniego gromadzenia się ptasich 
odchodów właściwości chemiczne gleby u legły silnym zmianom, 
cc z kolei spowodowało zmiany faunistyczne.

Dr Bohdan Pisarski

I I  Sympoz.lum 5ekc.1l Koleopterologlczne.1 PTE /O.lców,
7 - 8.71.1972 r ./

Planowanym tematem sympozjum były dwa zagadnienia:
1. Automatyczne metody odłowu chrząszczy dla celów bedeń 
ekologicznych i faunistycznych, 1. Rola chrząszczy #
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agrocenozach. W ramach pierwszego tematu wygłoszone zostały 
dwa referaty. Dr J. Szyszko przedstawił wyniki pracy poświę
conej porównaniu trzech metod odłowu eplgeicznych biegaczo- 
wstych /Carabldae/ w różnych środowiskach leśnych. Porównano 
wyniki odłowów Carabldae metodą rowków chwytnych, pułapek 
Barbera i prób glebowych przesiewanych ręcznie. Metody te sto
sowano do odłowu Carabldae w drzewostanach różniących się ty
pem gleb ale o podobnym składzie gatunkowym drzewostanów, 
oraz w drzewostanach różniących się składem gatunkowym ale 
występujących na podobnych glebach. Autor ocenił, że najlep
sze wyniki oceny ilościowej Carabldae dała metoda prób g le -  
gowych przesiewanych ręcznie, chociaż niewątpliwie była meto
dą bardzo pracochłonną. Metoda pułapek Barbera daje raczej wy
niki umożliwiające wnioskowanie o zmianach w Btrukturze zgru
powań Carabldae. Rowki chwytne okazały się najmniej przydatne 
i najmniej wygodne do odłowu biegaczowatych.

Drugi referat dotyczący metod odłowu chrząszczy z rodziny 
Carabidse wygłosił dr L. Gram. Autor przedstawił aktualny 
stan metod ilościowego zbioru eplgeicznych chrząszczy oraz 
własną metodę odłowu leśnych gatunków Carabidae. W metodzie 
autora określenie zagęszczenia Carabidae dokonuje się ne podsta
wie oceny średniego czasu przebywanie chrząszczy w ogrodzonych 
powierzchniach, gdzie w ustawione na zewnątrz i  wewnątrz ogro
dzenia pułapki Barbera odławle się Carabidae. Odłowione osob
niki znakuje się i  wypuszcza aby z ponownych złowień znakowa
nych osobników ocenić średni czas przebywania Carabldae na 
badanych powierzchniach. Według autora metoda ta je s t  przydat
na do oceny liczebności gatunków Carabidae o wymiarach c la łs  
5-7 mm.

W przerwie między referatami mgr L. Habagło demonstrował 
w terenie metodę połowu Dekrofagicznych chrząszczy w norach 
gryzoni.

W ramach drugiego zagadnienia którym zajmowali Bię uczest
nicy sympozjum dr D. Kabacik-Wasylik wygłosiła referat o r o li  
Carabidae w agrocenozach. Omówiony został udział Carabidae w 
epigeicznej faunie pól uprawnych, liczehności Carabidae w O
uprawach żyta i  ziemniaków /liczebność w przeliczeniu na 1 m
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podano według danych Bońkowskiej 1 RyszkowBkiego/. Omówiono 
też dane o spec ja lizac ji pokarmowej i wielkości ra c ji pokar
mowej pospolitych w uprawach polowych gatunków Carabidae.

Ostatni referat wygłosił mgr S. ISazur, który przedstawił 
wyniki badań nad sukcesją drapieżnych chrząszczy w chodnikach 
ksylofagów.

Po wszystkich referatach dyskusja była bardzo ożywiona, co 
wskazuje,że poruszone zegadnlenia wywołały duże zainteresowa
nie zebranych.

Sympozjum charakteryzowało się bardzo sprawną organizacją 
i przemiłą atmosferą, za co wiele słów uznania należy się 
przede wszystkim przewodniczącemu obrad, którym był prezes 
Sekcji Koleopterologicznej PTE dr A. Warchałowski.

W obradach brało udział 25 osób. Spotkanie odbyło sip w 
Stacji Biologicznej Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświad
czalnej PAN z Krakowa. W drugim dniu sympozjum odbyła się wy
cieczka do Pustyni Błędowskiej i zamku w Ogrodziericu.

Na sympozjum ustalono, że następne spotkanie członków 
Sekcji odbędzie się w 1973 roku, a tematem obrad będą: "Bada
nia fiz jograficzne a ochrona środowiska".

Dr D. Kabacik-Waeylik

Przygotowania do V Sympozjum Entomofaunistycznego -  
Budapeszt 9 -  10.I I I . 1972 r .

W konferencji wzięli udział: Członkowie Komitetu dr dr 
H. Aspóck /Austria/, ii. Beier /Austria/, W. Dunger /NRD/,
S. EndrOdi /Węgry/, W. Porster /BHP/, K.A. Ienlstea /Rumunia/,
T. Jermy /Węgry/, C. Kenia /Polska/, Z. Kaszab /Węgry/, Z. 
Kosracerió /Jugosławia/, H. Malicky /Austria/, R. lśiksió /Jugo
sławia/, P.P. H llle r  /NRD/, H. Sandner /Polska/, W. Seuter 
/Szwajcaria/, H. Szelęgiewicz /Polska/, Z. Tesar /Czechosło
wacja/, W.Witlmer /Szwajcaria/. Ponadto w konferencji uczest^ 
n iczy li: J. Balogh /Węgry/, B. Negy /Węgry/ i  H. Steinmann 
/Węgry/.
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Konferencję otworzył, witając serdecznie przybyłych do 
gmachu Muzeum Przyrodniczego dr Z. Kaszab -  przewodniczący 
Węgierskiego Komitetu Organizacyjnego. Zapewnił on, że w 
1973 roku organizacja sympozjum w Budapeszcie nie napotka 
na żadne przeszkody.

W toku dyskusji ustalono, że sympozjum odbędzie się w 
dniach 25-28 września. Przyjęto, że językiem sympozjum bę
dzie w zasadzie niemiecki.
Ha program posiedzenie plenarnego złoży się sześć następują
cych referatów:
1. P.P. Mttller /HRD/ -  Współczesne zadania faunistykt i  ba

dań biosfery
2. H. Sandner /Polska/ -  Rola taksonomii i faunlstyki w en

tomologii stosowanej
3. Z. Kaszab /Węgry/ -  Stan entomologii na Węgrzech
4. H. Roer /KRF/ -  Badania nad wędrówkami owadów w Europie
5. T. Jermy /Węgry/ -  Rola pułapek świetlnych w badaniach

faunistycznych 1 w entomologii stoso
wanej

6. H. AspBck /Austria/ -  Problemy metodyczno-entomologiczne
w Środkowej Europie w aspekcie takso
nomii i faunlstyki

Zebrania sekcyjne dysponują, jak dotąd, 27 zgłoszonymi 
referatami.

W programie sympozjum przewidziane są wycieczki /w kilku 
grupach/ do ciekawych pod względem faunistycznym rejonów 
Węgier.

Ustalone, że VI Sympozjum odbędzie się w 1975 roku w 
Austrii /Lanz am See/.

Po dwóch dniach obrad dr Z. Kaszab zamknął konferencję, 
któr8 toczyła się w szczerej i rzeczowej atmosferze.

Prof. dr a. en ryk Sandner
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I I I  Konferencja robocza Międzynarodowej Grupy Badawczej 
"Ostrinia nub ila lls"

Konferencje odbyła się w Pont-de-la-Maye /Francja/ w 
ostatniej dekadzie października 1971 roku. Została zorgani
zowana przez wybranego na rok 1971 koordynatora badań dra 
P. Anglade, kierownika Działu Entomologicznego S tacji Zoolo
g i i  Rolnej Instytutu Narodowego Badań Rolniczych w Bordeaui 
/dyrektor Stacji -  prof.dr F. Chaboussou/.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 10 krajów 
/Austrii, Francji, Jugosławii, Kanady, Polski, Rumunii,
Stanów Zjednoczonych AP, Węgier, Hiszpanii i ZSRR/ -  osoby 
realizujące bezpośrednio jednolity międzynarodowy program 
badań nad odpornością kukurydzy nasiennej db omacnicę proeo- 
wiankę -  Ostrinia n ub ila lis  /Hbn./ / lep ., Pyralidae/ oraz 
badania ekologiczne nad tym szkodnikiem.

Na konferencji dokonano przeglądu dotychczasowego stanu 
badań oraz ustalono zakres badań na rok 1972, wybierając 
przedstawiciela Węgier ne następnego koordynatora.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z badaniami odpor
nościowymi prowadzonymi we Francji nad kukurydzą w warunkach 
polowych i laboratoryjnych, z warunkami ochrony, uprawy i 
produkcji kukurydzy nasiennej w południowozechodniej Francji 
/w regionie nad Zatoką Biskajską oraz w Pirenejach Atlantyc
kich/, z fauną roślinożerną łanów kukurydzy oraz z fauną skła
dowanego ziarna.

Zwiedzono laboratoria badawcze Stacji Zoologii Rolnej INRA 
/la Grandę Ferrare, Pont-de-la-Maya/, terenową stację doświad
czalną hodowli kukurydzy /St. Martin de Hlnx/, zakłady nasienne 
kukurydzy Firmy lesgourgues-Gavadour-Carglll /Peyrehorade/, 
portowe silosy  zbożowe F-my Maisica /Bayonne/ oraz zakład na
sienny Stowarzyszenia Producentów Kukurydzy /Peu/ i inne pla
cówki.

Przy okazji pobytu na konferencji we Francji, na zaprosze
nie Centralnej S tacji Hodowli Kukurydzy Instytutu Badań Rol
niczych w Madrycie, udałem się na kilkudniowy pobyt do Hisz
panii, gdzie zapoznałem się z warunkami uprawy i  ochrony
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kukurydzy nasiennej w centralnych 1 południowych regionach 
Hiszpanii /Madryt, Toledo, Cordobs, Granada, Malaga/.

Doc. dr habil. Czesław Kanis
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7 III  Konferencja Ochrony Roślin Hadbałtyckich Republik ZSRR

Konferencja odbyła się w dniach 2 2 -2 3  czerwca 1972 roku 
w Horejkiszkes pod Kownem, na terenie litew skiej Akademii 
Rolniczej. Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Rol
nictwa Litewskiej SRR, Republikańska Stacja Ochrony Roślin, 
Litewska Akademia Rolnicza i Litewski Instytut Raukowo-Badaw- 
czy Rolnictwa.

Po otwarciu konferencji przez Rektora Akademii docenta 
Z. Orbonasa, na posiedzeniu plenarnym wygłoszono 5 referatów, 
w których omówiono osiągnięcia republik nadbałtyckich w zakre
sie ochrony roślin  przed szkodnikami, chorobami i chwastami 
oraz aktualne zadania.

Podstawową część konferencji stanowiły obrady w sekcjach, 
m.in. w sekcji entomologii, fitopato log ii oraz ekologii i 
zwalczania chwastów. Streszczenia referatów zostały wcześniej 
opublikowane w trzech oddzielnych broszurach. Referenci nie 
wygłaszali referatów, ale tylko uzupełniali opublikowane teksty, 
komentowali wyniki i odpowiadali ne pytania stawiane w dyskusji.

Z ponad 60 referatów entomologicznych, znaczna część doty
czyła rozmieszczenia i ekologii mniej znanych, ale groźnych 
szkodników roślin  regionu nadbałtyckiego. Dość pokaźną liczbę  
st8Dowtły referaty dotyczące odporności roślin  na owady szkod
liwe oraz referaty zajmujące się zastosowaniem biopreparatów 
i entomofagów do zwalczanie szkodników.

Zwracały uwagę bardzo ciekawe referaty o wpływie nawoże
nia mineralnego i stosowania herbicydów na dynamikę liczebnoś
ci owadów glebowych 1 naziemnych. Hiektóre referaty dotyczyły 
także wyników badań nad stosowaniem nowych insektycydów. Wię
kszość referatpw wygłosili naukowcy z Litwy, Łotwy i Estonii.

Ha zakończenie konferencji odbyła się piękna regionalna 
wieczornica świętojańska.



27 -

Po konferencji, je j uczestnicy zapoznali się z dz ia ła l
nością Litewskiej Stacji Doświadczalnej Leśnictwa, Litew
skiego Instytutu Naukowo-Badawczego Rolnictwa w Dotnuwie oraz 
Witeńskiej Stacji Doświadczalnej Sadownictwa i Warzywnictwa.

Przebywając na Litwie na zaproszenie organizatorów konfe
rencji, miałam możność zapoznać się także z działalnością  
naukowo-badawczą i dydaktyczną Katedry Ochrony Roślin Litew
skiej Akademii Rolniczej kierowanej przez prof.dra nauk.biol. 
Simonase PILECKISA, entomologa /poprzednio długoletnim kie
rownikiem był, przebywający obecnie na emeryturze, prof.dr 
Stanisław Mastauskis -  nestor litewskiej entomologii, były 
współpracownik prof. Z. Mokrzeckiego z czasów jego dz ia ła l
ności na Krymie/. Ponadto zwiedziłem Republikańską Stacje 
Ochrony Roślin w Wilnie /naczelnik S tacji dr A. Rauba/, In
stytut Zoologii 1 Parazytologii Akademii Nauk Litewskiej 
SRR /dyrektor dr P. Zajanczkauskas, sekretarz naukowy dr 
D. Szemietulskis/, laboratorium Herbicydów Oddziału Insty
tutu Naukowo-Badawczego Rolnictwa w Yoke /kierownik prof. 
Monstwiłajte/ oraz Muzeum Historyczne w Trokach i Muzeum Etno
graficzne w Wilnie.

Na Litwie działa bardzo czynnie Litewski Oddział Wszech- 
związkowego Towarzystwa Entomologicznego, który wraz z Insty
tutem Zoologii 1 Parazytologii Akademii Nauk Litewskiej SRR 
wydaje od 1970 r . czasopismo "Acta Entomologlca Lituanica* 
ukazujące się w postaci zeszytów problemowych.

Konferencje ochrony roślin  nadbałtyckich republik ZSRR 
mają już swoją tradycje 1 znaczenie ich stale wzrasta. W obec
nej brało udział 270 osób /w tym 186 pracowników naukowych i 
84 pracowników terenowej służby ochrony roślin/. Następna kon
ferencja odbędzie sie w 1974 r . na terenie Estońskiej SRR.

Doc.dr habll. Czesław Kania
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PREZENTUJEMY PRACOWNIE ENTOMOLOGICZNE

0 badaniach entomologicznych w Instytucie Ochrony Roślin 
Akadami! Rolniczej we Wrocławiu

Praca dydaktyczna i naukowo-badawcza w zakresie entomolo
g ii  rolniczej i ochrony roślin  przed szkodnikami koncentruje 
się we Wrocławiu głównie w Instytucie Ochrony Roślin Wydziału 
Rolniczego Akademii Rolniczej. Instytut ten powstał w 1970 r . 
w wyniku reorganizacji wyższego szkolnictwa rolniczego, przez 
połączenie trzech samodzielnych katedr: entomologii, fitopato- 
lo g ii  i techniki ochrony roślin .

W ramach Instytutu istn ie ją  między innymi zespoły dydak
tyczne entomologii, techniki ochrony roślin  oraz zespoły nauko
wo-badawcze w zależności od realizowanego tematu. W zakresie 
podanych specjalności pracuje: 2 profesorów nadzwyczajnych 
/A. Goos, J. Opyrchałowa/, 2 docentów z tytułem doktora habi
litowanego /Cz. Kania, P. Niezgodziński/, 1 adiunkt z tytułem 
doktora habil. /T. Riedl/, 1 adiunkt z tytułem doktora /M. Goos/ 
2 st. asystentów /M„ Keim, A. Załuski/, 4 asystentów naukowo- 
technicznych, 1 technik oraz 2 st. specjalistów RZD.

W ostatnim 25-leciu opublikowano kilkaset prac naukowych 
dotyczących b io log ii, ekologii oraz zwalczania owadów szkod
liwych występujących na rzepaku, burakach, zbożach, kukurydzy, 
ziemniakach, roślinach motylkowatych, na drzewach i  krzewach 
owocowych, jak również dość liczne prace z zakresu faunistyki
1 systematyki owadów. Ponadto bardzo liczn ie  były reprezento
wane prace z zakresu metodyki biologicznych badari insektycydów 
/w warunkach polowych i laboratoryjnych/, skuteczności insek
tycydów, kompleksowych metod walki oraz techniki ochrony roś
lin  przed szkodnikami. Wśród wydanych w ostatnich latach znaj
dują się także prace dotyczące wpływu masowego stosowania in
sektycydów na entomofaunę niektórych roślin  uprawnych oraz 
prace o ujemnych skutkach wynikających z niewłaściwego stoso
wania insektycydów lub nieprawidłowego przeprowadzenia zabie
gów.

Wyniki licznych prac zostały wdrożone do praktyki ro ln i
czej 1 miały duży wpływ na ukierunkowanie oraz podniesienie
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poziomu pracy służby kwarantanny i ochrony roślin , Wyniki 
prac metodycznych znalazły zastosowanie w działalności nauko
wo-badawczej instytutów resortowych, zwłaszcza ICR i IPC.

W chwili obecnej większość pracy naukowo-badawczej koncen
truje się w ramach problemu węzłowego 09.1.7 koordynowanego 
przez PAN -  temat badawczy "Wpływ chemicznych zabiegów stonko- 
bójczych na agrocenozę ziemniaka". Ponadto prowadzi się bada
nia nad ekologią niektórych ważnych gospodarczo owadów szkod
liwych występujących w burakach cukrowych, rzepaku, kukurydzy 
nasiennej, fa so li, grochu, bobiku, nad odpornością kukurydzy 
nasiennej na owady szkodliwe, nad wpływem chemicznych zabiegów 
ochrony roślin  na entomofaunę buraków i rzepaku oraz nad biolo
giczną oceną nowych insektycydów.krajowych.

Doc.dr h ab il. Czesław Kania

SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ 1 OGŁOSZENIA

Komunikat Redakcji "Biuletynu Informacyjnego PT3"

Redakcja Biuletynu Informacyjnego PTE uprzejmie informuje, 
że zgodnie z uchwałą podjętą ne plenarnym posiedzeniu ZG PTE 
w dniu 14.111.1972 roku, artykuły, recenzje, sprawozdania /z 
wyjątkiem sprawozdań PTE i jego organów/ i  inne materiały pub
likowane w Biuletynie, są od dnia 1.1.1972 roku honorowane 
według obowiązujących stawek.

Ponawiając prośbę o nadsyłanie materiałów do druku Redak
cja zwraca uwagę na duże zainteresowanie sprawozdaniami z 
uczestnictwa w zjazdach i sympozjach naukowych oraz recenzjami 
wybitnych prac w zakresie entomologii. Pożądane są także arty
kuły dyskusyjne dotyczące pracy Towarzystwa oraz p ro filu  jego 
wydawnictw, jak również materiały do nowego działu "Prezentu
jemy pracownie entomologiczne".

Redakcja
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