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BIULETYN INFORMACYJNY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

Nr 12 Warszawa październik 1973

KOMUNIKATY

.XXXIV Zjazd PTE

Zarząd Główny i Zarząd Oddziału PTE w Bytomiu zawiada

miają, że XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologiczne

go, połączony z Walnym Zgromadzeniem odbędzie się vi dniach 

10-12 października 1974 roku w Wiśle.

W ramach Zjazdu zostanie zorganizowana Konferencja Nauko

wa ńa temat "Entomologia a ochrona środowiska" przy udziale 

Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, a mianowicie: 

Komitetu "Człowiek i Środowisko" oraz Komitetu Ochrony Roś

lin" i Zespołu "Człowiek a Środowisko Rolniczo-Leśne".

Tytuły referatów, komunikatów i doniesień na temat:

1 ~ Zmiany wprowadzone przez człowieka w środowisku a ento- 

mofauna /wpływ eksploatacji zasobów naturalnych, przemysłu 

urbanizacji i turystyki na entomofaunę/

2 - Ochrona roślin a entomofauna 

/uboczne oddziaływanie i wpływ pestycydów na faunę poży

teczną, gradacje i odporność owadów/

3 - Występowanie i ochrona gatunków zagrożonych

należy zgłaszać do Zarządu Głównego PTE do dnia 1.VI.1974. 

iCzas przewidziany na referowanie zgłoszonych opracowań ogra

nicza się do 10-15 minut.
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Nowi Członkowie PTE

Ne zebraniu Zarządu Głównego PTE w dniu 30.VI.1973 r. 

zostały przyjęte w szeregi Członków Towarzystwa następujące 

osoby:
mgr inż.Krystyna Wyrostkiewicz, Maria Łukowska, Jarosław 

Buszko, mgr Zofia Jeleńska, mgr Stanisław Ignatowicz, 

Tadeusz Pawlikowski, Ryszard Szadziewski, mgr Henryk 

Ziółkowski, mgr Danuta Kamińska, mgr Adam Czarnecki 

/Oddział w Bydgoszczy/

Wiesław Sierakowski, Bogdan Tkocz /Oddział w Bytomiu/

inż. Aleksander Fudała /Oddział w Gdańsku/

Wacław Malinowski /Oddział w Warszawie/

Romuald Czepułkowski /Oddział we Wrocławiu/

Na wniosek Oddziału w Warszawie skreślono z listy Członków PTE 

Marka Borowieckiego i na własną prośbę mgr inż. Elżbietę Ci

chosz z Oddziału w Skierniewicach.

Sprostowanie: W zeszycie Nr 9 Biuletynu podano błędnie 

nazwisko nowego Członka PTE w Oddziale Lubelskim. Winno byó 

mgr Wanda Winiarska. Przepraszamy.

KRONIKA ODDZIAŁÓW

Nowe Zarządy Oddziałów PTE 

Bydgoszcz

W dniu 17.III.1973 roku odbyło się zebranie organizacyjne 

nowopowstałego Oddziału Bydgoskiego PTE na którym wybrano Za

rząd w składzie: przewodnicząca - doc.dr habil. Aleksandra
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Błażejewska, z-ca przewodniczącej -• mgr Bdward Sołtys, sekre

tarz - mgr Henryk Ziółkowski, skarbnik - mgr Krystyna Wyrostkie- 

wicz, członek Zarządu - mgr Danuta Kamińska oraz Komisję Rewi

zyjną - Prof.dr Melityna Gromadska, dr Wiesław Kokociński, Ja

rosław Buszko.

Adres Oddziału Bydgoskiego: Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6 - 

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Filia w Bydgoszczy.

Bytom

W dniu 8.IV.1973 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- 

wyborcze Oddziału Bytomskiego PTE na którym wybrano Zarząd w 

składzie: przewodniczący - mgr Marian Bielewicz, z-ca przewod

niczącego - mgr Andrzej Skalski, sekretarz - Leon Sawkiewicz, 

skarbnik - Maksymilian żak, członko-wie Zarządu - mgr Henryk Dut

ka, Mieczysław Lessaer, Stanisław Skrabania oraz Komisję Rewi

zyjną - Józef Markiewicz, Bartłomiej Jabłoński, Antoni Kwiczała. 

Adres Oddziału Bytomskiego: Bytom, pl-Thaeltaanna 2 - Muzeum 

Górnośląskie.

Lublin

Dnia 20.XI.1973 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- 

wyborcze Oddziału Lubelskiego P5CE. 'Jybrano nowy Zarząd w skła

dzie: przewodniczący - doc.dr habil. Bartłomiej Miczulski, 

z-ca przewodniczącego - doc.dr habil. Roman Gieryng, sekretarz - 

mgr Jolanta Napiórkowska-Kowalik, Skarbnik - mgr Wanda Winiarska, 

członek Zarządu - doc.mgr Romuald Krzywicki oraz Komisję Rewizyj

ną w dotychczasowym składzie: doc.dr habil. Zdzisław Cmóluch, 

dr Julia Piasecka, dr habil. Anna Anasiewicz.

Adres Oddziału Lubelskiego: Lublin, ul.Akademicka 15 - Akademia 

Rolnicza, Instytut Ochrony Roślin.



- 4 -

Poznań

Dnia 5.XI.1973 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- 

wyborcze Oddziału Poznańskiego PTE. Wybrano nowy Zarząd w skła

dzie: przewodniczący - doc.dr habil. Włodzimierz Romankow, 

z-ca przewodniczącego - doc.dr habil. Wiktor Kadłubowski, se

kretarz - mgr Jan Kozłowski, skarbnik - mgr Janusz Bartkowski, 

członek Zarządu i korespondent Biuletynu Informacyjnego - prof. 

dr Aleksander Wróblewski oraz Komisje Rewizyjną - prof.dr Boh

dan Kiełczewaki, dr Stanisław Burdajewicz, mgr Jan Nawrot. 

Adres Oddziału Poznańskiego: Poznań, ul.Miczurina 20 - Instytut 

Ochrony Roślin.

Szczecin

W dniu 1O.XII.1973 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- 

wyborcze Oddziału Szczecińskiego PTE. Wybrano nowy Zarząd w 

składzie: przewodnicząca - doc.dr habil. Janina Honczarenko, 

z-ca przewodniczącej - mgr Stanisław Antoszczyszyn, sekretarz - 

dr Ryszard K. Cykcweki, skarbnik - dr Maciej Melosik, członek 

Zarządu - mgr Aleksander Plisoweki oraz Komisję Rewizyjną - 

dr Jarosław Prabucki, mgr Tadeusz Kobiałka, mgr Mirosława 

Dobakowa.

Adres Oddziału Szczecińskiego: Szczecin, ul.Janosika 8 - Aka

demia Rolnicza.

INFORMACJE WBAWICZE

"Klucze do oznaczania owadów Polski”

Ukazała się w sprzedaży następująca pozycja:

Nr 80 serii kluczy: A. Warchałowski. Coleoptera: Chrysomelidae: 

Chrysomelinae i Galerucinae. Cz. XIX, z. 94b, str. 79, 

rys. 415. Cena zł. 28.-.



Polskie Pismo Entomologiczne

W zeszycie 1 tomu 44 /1974/ Polskiego Pisma Entomologicz

nego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Puławski, W. - Heotropikalne gatunki rodzaju Tachysphey 

Kohl /Hym., Sphecidae/

Fischer, M. - Nearktyczne gatunki rodzaju Phaenocarpa.

Rewizja grupy 3 /Hymenoptera, Braconidae, 

Alysiinae/

Entomologia stosowana:

Strojny, W. - Uszkodzenia na liściach osiki, Populus

tremula L. spowodowane przez imago rzemli- 

.ka topolowca - Saperda carcharias /L./ 

/Coi., Cerambycidae/

Przegląd piśmiennictwa:

Recenzje następujących wydawnictw:

S.K. Klimaszewski, The Jumping Plant Lice or Psyllids /Homop- 

tera, Psyllodea/ of the Palaearctic. An 

annotated Check-List. Warszawa 1973.

L.G. Higgins, N.D. Riley, Die Tagfalter Europas und Nordwesta- ł
frika. Berlin 1971.

R. Robinson, Lepidoptera genetica, Oxford 1971.
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ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZAGRANICĄ

III Sympozjum Mirmekologiczne Sekcji Owadów Społecznych PTE - 

"Systematyka mrówek Europy Środkowej" Warszawa, 28-30 V 1973

W spotkaniu udział wzięło 18 osób z kraju i z zagranicy. 

Otwarcia obrad dokonał dr B. Pisarski - przewodniczący Sekcji. 

Pierwszy referat pt. "Materiały do znajomości europejskich ga

tunków mrówek z rodzaju Tetramorium" wygłosił dr; Poldi /Man- 

tua/. Po referacie wywiązała się ożywiona dyskusja/",..

Popołudniowa czę^ó pierwszego :dnia Sympozjum poświęcona 

była na referat dr B. Pisarskiego /Instytut Zoologiczny PAN/ 

"Problemy systematyki mrówek Europy Środkowej" oraz na dyskusję 

dotyczącą koordynacji prac nad systematyką mrówek Europy Środ

kowej. Jako najważniejsze zadania stojące obecnie przed syste- 
ł ■ 

matyką mrówek Europy Środkowej uznano: 1. Regionalne opracowa

nia syntetyczne /bibliografie i katalogi/; 2. Rewizje poszcze

gólnych grup systematycznych /rodzajów, grup gatunków/ w opar

ciu o materiały typowe oraz redeskrybcje typów według schematów 

opracowanych dla całej grupy; 3. Badania nad zakresem zmienności 

wewnątrzgatunkowej i jej źródłami.

Drugiego dnia wygłoszone zostały następujące referaty: 

dr G. Kneitz /Uniwersytet w Wftrzburgu/ "Metody kartograficzne

go opracowania Formicidae w Niemieckiej Republice Federalnej", 

dr I. Stawarski /Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego/ 

"Kilka uwag o budowie gniazd mrówek Formica polyctena" oraz 

dr J. Dobrzańska i dr J. Dobrzański /Instytut Biologii Doświad

czalnej im. M. Nenckiego/ "Służba pomocnicza mrówek niewolni

czych Formica cinerea podczas wypraw rabunkowych Polyergus 

rufescens". Następnie przeprowadzono dyskusję nad wygłoszonymi
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referatami, po czym prof. J. Wengris /Akademia Rolnicza w 

Olsztynie/ i doc. dr J. Wiśniewski /Akademia Rolnicza w Poz

naniu/ zapoznali uczestników Sympozjum z wynikami badań mirme- 

kologicznych prowadzonych w ich ośrodkach.

Po przerwie obiadowej przystąpiono do omówienia spraw 

organizacyjnych. Dr B. Pisarski poinformował uczestników Sym

pozjum o zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzy

stwa Entomologicznego uchwały poprzedniego Sympozjum o rozsze

rzeniu działalności Sekcji Mirmekologicznej na pozostałe owady 

społeczne i w związku z tym o zmianie nazwy na "Sekcja Owadów 

Społecznych" a także o wystąpieniu do Polskiej Akademii Nauk 

o zgodę na włą zenie Sekcji Owadów Społecznych do Międzynarodo

wej Unii Badania Owadów Społecznych /IUSSI/ jako Sekcji Narodo

wej. Ustalono także terminy i tematy następnych spotkań. "I listo

padzie br. odbędzie się zebranie poświęcone konkurencji między 

mrówkami oraz między mrówkami i innymi stawonogami. Termin IV 

Sympozjum Mirmekologicznego ustalono na 10-15 czerwca 1974 r. 

Jako temat Sympozjum przyjęto "Zespoły mrówek charakterystyczne 

dla poszczególnych środowisk". Sympozjum odbędzie się w War

szawie, po Sympozjum projektowana jest wycieczka, w czasie któ

rej uczestnicy zapoznają się z zespołami mrówek typowymi dla 

Niżu Polskiego. Z kolei omówiono sprawę opublikowania materiałów 

z III Sympozjum. Będą one zawierały: 1» Listę członków Sekcji 

Owadów Społecznych; 2. Streszczenia wygłoszonych referatów i 

doniesień; 3. Wykaz publikacji członków Sekcji za lata 1972/73.

Trzeci dzieri poświęcony był na doniesienia pozostałych 

uczestników o prowadzonych przez nich badaniach. Dr J. Pętał 

/Instytut Bkologii PAN/ zreferowała wyniki badań nad produktyw
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nością Myrmica laevinodis. Mgr E. Horn /Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego/ przedstawiła wyniki badać 

nad bilansem energetycznym Formica pratensis. Mgr M. Woycie- 

chowski i mgr D. Syrek /Instytut Biologii Uniwersytetu Śląs

kiego/ zreferowali wyniki badań nad konkurencją między mrów

kami i pająkami, prowadzonych w ubiegłym roku w Pieninach. 

Mgr V/. Czechowski /Instytut Zoologiczny PAN/ omówił stosunki 

konkurencyjne między blisko spokrewnionymi gatunkami mrówek 

Formica /C./ exsecta i F. /C./ pressilabris. Mgr P. Banert 

/Instytut Zoologiczny PAN/ scharakteryzował terytoria mrówek 

z gatunku Gormica /C./ exsecta, i ich zależnośó od typu spo

łeczeństwa. Mgr B. Skibińska /Instytut Zoologiczny PAN/ przed

stawiła wyniki swoich doświadczeń nad adopcją samic przez róż

nego typu społeczeństwa Formica /C./ exsecta. Mgr E. Chudzicka 

/Instytut Zoologiczny PAN/ omówiła rozwój polikalicznych kolo

nii Formica /C./ exsecta, ze szczególnym uwzględnieniem powsta

wania nowych mrowisk.

Dr Bohdan Pisarski

Sympozjum "Zadania entomologii w lasach znajdujących się pod 

wpływem pyłów przemysłowych" Chorzów, 2^-26 VI 1973

W sympozjum wzięły udział 34 osoby reprezentujące różne 

instytuty naukowo-badawcze w Polsce. W imieniu organizatora - 

Zarządu Głównego - otwarcia sympozjum dokonał sekretarz PTE - 

dr Waldemar Mikołajczyk. Przewodniczącym obrad wybrano jedno

głośnie Prof.dr habil. Jana Dominika z Instytutu Ochrony Lasu 

i Drewna Afi w Warszawie, głównego inicjatora spotkania entomo

logów leśnych.
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W części organizacyjnej, zebrani podjęli uchwałę o utwo

rzeniu w ramach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego - Sek

cji Entomologii Leśnej. Wniosek o zatwierdzenie uchwały skiero

wano do Zarządu Głównego.

Sekcja skupiałaby spore grono osób o wspólnych zaintereso

waniach i zamiłowaniach. Poprzez organizowane, przynajmniej 

raz w roku, spotkań jej członkowie mogliby wymieniać swoje 

osiągnięcia i poglądy na poruszane kwestie naukowe, dzielić uwa

gami, uzgadniać stanowiska. Taka działalność jest ze wszech 

miar potrzebna i godna poparcia. Pierwsze głosy na temat powsta

nia sekcji padły już w 1971 roku na spotkaniu koleopterologów 

w Rogowie. Czas więc, by projekt ten jak najszybciej zrealizo

wać. Ha przewodniczącego Sekcji Entomologii Leśnej PTE wysu

nięto kandydaturę prof.dr Jana Dominika. Ustalono temat następ

nego sympozjum "Problematyka i metody badawcze w entomologii 

leśnej, prowadzone przez poszczególne ośrodki naukowe" /np. od

porność drzew, prognozy w leśnictjjię, toksyczność, walka mikro

biologiczna i biologiczna, wrogowie naturalni/, termin - koniec 

września 1974 roku, miejsce - Leśny Zakład Doświadczalny AR 

w Rogowie. Spotkanie byłoby połączone ze zwiedzaniem Arboretum 

i rezerwatu niebieskich Źródeł pod Tomaszowem Maz.

W dalszym ciągu obrad wygłoszono następujące referaty: 

1. Prof.dr habil. S. Wiąckowski: "Zmiany w środowisku leśnym 

zachodzące w wyniku zanieczyszczeń powietrza przez zakłady 

przemysłowe"

2. Prof.dr habil. Z. Schnaider: "Występowanie owadów - szkodni

ków drsew liściastych w drzewostanach znajdujących się pod 

działaniem zanieczyszczeń powietrza przez przemysł"
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3. Doc.dr habil. Z. Sierpiński: "Występowanie owadów - szkod

ników wtórnych w lasach na terenach silnie uprzemysłowio

nych".

Wszystkie były wyczerpujące, nowatorskie i bardzo cieka

we a dwa ostatnie poparte licznymi przezroczami. Omawiane 

sprawy wskazywały na wielkie zadania stojące przed pracownikami 

naukowymi placówek badawczych leśnictwa.

Po przerwie obiadowej, uczestnicy .obejrzeli wystawę "Czło

wiek a środowisko" otwartą w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypo

czynku w Chorzowie a także obiekty leśne położone w nadleśnic

twie Panewnik, a więc w zasięgu strefy średniego zadymienia, 

jak: Uroczysko Stare Panewniki i Starganiec. Zwrócono uwagę na 

entomofaunę upraw i młodników liściastych powstałych z prze

budowy, stwierdzając nieliczne występowanie ryjkowców liścio- 

żernych, stonek, gąsienic motyli, zwójek itp. i szkodników 

nękających młodniki sosnowe.

Drugi dzień był poświęcony na dalsze zwiedzanie obszarów 

leśnych skażonych przez pyły przemysłowe w nadleśnictwie Świerk-* 

laniec - Uroczysko Żyglinek /strefa katastrofalnego zadymienia 

przez Hutę Cynku Miasteczka Śląskie/.

Zaobserwowano oraz zebrano w znacznej ilości szkodniki wtórne 

sosny w ginących resztkach drzewostanów sosnowych, jak: Phae- 

nops cyanea, Pissodes piniphilus, Blastophagus piniperda i 

inne, i szkodniki upraw liściastych wprowadzonych w miejsce 

zniszczonych drzewostanów sosnowych /masowy pojaw gąsienic: 

Saturnia pavonia, Dicranura vinula, Euproctis chrysorhoea i 

inne/. Zobaczono też Uroczysko Hepecko' w strefie bardzo silnego 

zadymienia przez Zakłady Chemiczne "Czarna Huta" napotykając 
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na szkodniki nękające sosnę, między innymi zwójki, skośnika, 

szkodniki topoli i osiki - Saperda populnea, Paranthrene ta- 

baniformis i szkodniki liściożerne upraw liściastych.

Sympozjum było bardzo pracowite a część terenowa świet

nie przygotowana u. sprężyście prowadzona przez Prof.dr habil. 

Z. Schnaidera, który nie szczędząc czasu i wysiłku zaznajomił 

zebranych z niezwykle ciekawymi zagadnieniami.

Słowa podzięki należą się także Oddziałowi Bytomskiemu 

PTE za zebranie dla Zarządu Głównego PTE wyczerpujących infor

macji natury organizacyjnej sympozjum.

Dr Waldemar Mikołajczyk

V Konferencja robocza Międzynarodowej Grupy Badawczej 

'./strinia nubilalis" Stubicke Soplicę, 3-6 PC 1973

Konferencja obradowała w miejscowości Stubicke Toplice 

/SRP Jugosławia/ w salach hotelu "Matija Gubec. Obrady zostały 

włączone do oficjalnego programu Grupy Ochrony Roślin Sekcji 

Kukurydzy i Sorga VIII Kongresu Stowarzyszenia Hodowców Roślin 

EUCARPIA /European Association for Research on Plant Breeding/. 

W czasie obrad plenarnych kongresu prof. H.C. Chiang /St. Paul, 

USA/ przedstawił obszerny referat zespołowy ilustrujący histo

rię i zakres badań oraz dotychczasowe osiągnięcia /1969-1972/ 

Międzynarodowej Grupy Roboczej "Ostrinia nubilalis".

Ba obradach Sekcji Ochrony Roślin wysłuchano kilkunastu 

referatów i doniesień ilustrujących najnowsze osiągnięcia w za

kresie badań odpornościowych kukurydzy i sorga na choroby i 

szkodniki. Jeden dzień poświęcony był wyłącznie oddzielnym obra

dom Grupy "Ostrinia nubilalis". Przedstawiciele 12 krajów Euro
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py, Ameryki Płn. i Azji uczestniczący w badaniach złożyli 

sprawozdania z doświadczeń przeprowadzonych w roku 1973, 

ustalili zakres badań na rok 1974 i wybrali nowego koordyna

tora /Dr Marcel Hudon, St. John, Kanada/. Następna konferencja 

robocza Grupy odbędzie się jesienią 1974 r. w St. Paul, Minne

sota /USA/.

V> czasie trwania konferencji zwiedzono Zakład Doświadczal

ny Rugvica, gdzie m.in. zlokalizowane są prace hodowlano-odpor- 

nościowe Instytutu Hodowli i Uprawy Roślin z Zagrzebia, który by^ 

organizatorem kongresu. Po zakończeniu konferencji zapoznano 

się z polowymi i laboratoryjnymi badaniami nad ekologią omac

nicy prosowianki oraz nad odpornością kukurydzy w Instytucie 

Kukurydzy w Zemun Polje pod Belgradem /kier. prac. Dr D. Hadzis- 

tević i inż. P« Baca/.
/

W związku z konferencją w Jugosławii przebywał krótko w 

Polsce znany uczony amerykański, specjalista z dziedziny eko

logii owadów, jeden z inicjatorów międzynarodowych badań nad 

omacnicą prosowianką, profesor Katedry Entomologii Instytutu 

Rolniczego Uniwersytety'Minnesota w St. Paul, Dr H.C. Chiang, 

zapoznając się z metodyką i stanem prowadzonych przeze mnie 

międzynarodowych badań odpornościowych w Zakładzie Entomologii 

Instytutu Ochrony Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz 

na polach Stacji Hodowli Roślin w Kobierzycach. Ponadto zwie

dził on kilka innych placówek naukowych we Wrocławiu, w Kra

kowie i w Warszawie, a także złożył wizytę Przewodniczącemu 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego prof. 

dr H. Sandnerowi, informując go o działalności Amerykańskiego 

Towarzystwa Entomologicznego.

Doc.dr hab. Czesław Kań-ją



Zympozjum Sekcji Koleopterolp^lczne;. - ■' -.•korzystmle 

badań fizjograficznych w aa~adnier-iac.-. ocnron.-z śroćo^isr;.'' 

Cieplice śląskie-Zarój, 10-11 Tź W'

TT Sympozjum wzięło udział 19 osób. 7 sali Hotel- "Cieplice" 

obrady otworzył organizator Sympozjum, przewodniczący Sekcji 

Koleopterolcgicznej - dr Andrzej «archałowski.

5? dnieniu ZG PTB uczestników powitał doc.dr habil. Piotr Sie;- 

godziński.

<f pierwszym dniu obrad wygłoszono następujące referaty:

1. Dr habil. 3. Bałazy, mgr A. Gidaszeweki, doc.dr habil. J. 

Michalski: "Aktualne problemy i kierunki badań zad zespoła

mi faunistycznymi ksylofagów w Wielkopolskim Parku narodowym".

2. iigr X. Ciseowaka: "Dynamika liczebności niektórych chrząsz

czy z rodziny Carabidae i Scarabaeidee dna lasu sosnowego"

3» Mgr J. Karg: "Badania nad stonką ziemniaczaną w aspekcie 

krajobrazowym"

4. Doc.dr habil. J. Pawłowski: "Hozaiedlenie Trechinae /Col. 

Carabidae/ w Polsce, geneza oraz znaczenie dla regionali

zacji faunistycznej i jako wskaźnika środowiska .naturalnego"

5. Doc.dr habil. ?. Kiezgodziński: "Zagadnienia strąkowca gro

chowego, Bruchus pisum na kląsku".

Zagadnienia ochrony środowiska zostały w każdym referacie 

potraktowane w sposób specjalny i oryginalny. Doc. J. Michalski 

na przykładzie ksylofagów zwrócił uwagę na kwestie inwentaryza

cji entomofauny na terenie Parków Harodowych.

l£gr I. Cissowska ustoeunkuwała się do zagadnienia wpływu Kon- 
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pleksowo-Ogniskowej Metody Ochrony Lasu Koehlera na zagęszcze

nie drapieżnych biegaczowatych i saprofagicznych żukowatych 

dna lasu, wiążąc ich występowanie z obecnością mrówek a zwłasz

cza Formica polyctena. Ponieważ omawiana metoda ochrony lasu 

zmierza do ograniczenia stosowania w środowisku leśnym insekty

cydów, wyniki badań znajdują się w centrum problematyki sozo

logicznej» ?dgr J. Karg zwrócił szczególną uwagę na rolę pasów 

i kęp zadrzewień Śródpolnych jako remiz dla pasożytów i dra

pieżców stonki ziemniaczanej w aspekcie krajobrazowym.

Doc. J. Pawłowski wykazał znaczenie badań fizjograficznych dla 

diagnostyki środowiskowej na przykładzie chrząszczy. Badane 

przez niego gatunki z rodzaju Trechus są szczególnie efektywne 

jako wskaźniki środowisk naturalnych na terenach górskich.

Doc. P. Niezgodziński szczegółowo omówił przebieg zmian ilościo

wych w populacjach strąkowca grochowego na tle warunków krajo

brazowych i zależności międzygatunkowych.

Wszystkie referaty wzbudziły duże zainteresowanie i były 

szczegółowo dyskutowane.

W drugim dniu Sympozjum odbyła się wycieczka autokarowa na 

przegórze Gór Kaczawskich. Koło Wojcieszowa, uczestnicy obeszli 

wzgórek Miłek, idąc, przy wspaniałej pogodzie przez stary las 

bukowy nad kamieniołomem krystalicznych wapieni. Następnie po

deszli pod wzgórze Organy /w kierunku Świerzawy/ i na urwisku 

tego wzgórza nad rzeką Kaczawą obejrzeli słupy różowych porfi

rów. Wycieczka dała możność dalszej wymiany poglądów i zebranie 

materiałów naukowych.

Sympozjum przebiegło w przemiłej,-kameralnej atmosferze. 

Było świetnie zorganizowane i prowaazone przez dr A. Warcha- 

łowskiego.
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Następne sympozjum Sekcji odbędzie się 20-21 V 1974 

roku w Białowieży i będzie organizowane przez dr Cz. Okołowa. 

Postanowiono, by problematyka obrad była na tyle szeroka, by 

sympozja stały się tematycznym przekrojem działalności koleop- 

terologów polskich.

Mgr Irena Cissowska

V Międzynarodowe Kolokwium Zoologii Glebowej, Praha 

17-22 Tl 1973

Kolokwium zorganizowane przez stały komitet Zoologii Gle

bowej Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego poświęcone 

było tematowi "Wpływ właściwości gleby i działalności człowie

ka na organizmy glebowe" i rozpatrywało szereg problemów doty

czących owadów zamieszkujących glebę.

Wzięło w nim udział 134 uczestników z 29 krajów /Anglia, 

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Czechosłowa

cja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, India, 

Japonia, Jugosławia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Niem. Hep. 

Dem., Niem. Rep. Fed., Polska, Portugalia, Rep. Południowo 

Afrykańska, Szwajcaria, Szwecja, USA, Yfęgry, Włochy, ZSRR.

Obrady w imieniu organizatorów otworzył w sali Hotelu 

International w dn. 17 IX 1973 o godz. 14.30 dr J. Fanek wi

tając przybyłych. Z kolei głos zabrał doc. M. Kttnst przewod

niczący Czechosłowackiego Komitetu Organizacyjnego Kolokwium. 

Wyraził on zadowolenie, iż impreza odbywa się w Pradze pod pro

tektoratem Czechosłowackiej Akademii Nauk oraz podreślił aktuu- 

alnośó tematyki obrad. Dla zachowania naturalnego środowiska 

człowieka niezbędne jest bowiem poznanie szerokiego zakresu 
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wpływów antropogennych na glebę. Zoologia glebowa, jako część 

biologii gleby ma tu wielką rolę do spełnienia z uwagi na fakt 

istotnego oddziaływania zwierząt glebowych na właściwości te

go środowiska oraz wrażliwość organizmów glebowych na zmiany w 

nim zachodzące. Aktualność tej dyscypliny podkreślona jest fakr 

tem dynamicznego i imponującego rozwoju zoologii glebowej w 

ostatnich 15 latach tj, od pierwszego Kolokwium. Wiele też zos

tało osiągnięte w poznaniu organizmów glebowych, ich zespołów, 

oddziaływania na glebę i wyznaczenia gatunków wskaźnikowych.

Z kolei głos zabrał dr J. Satschel przewodniczący Sekcji 

Zoologii Glebowej ŁI.T.G., który podkreślił, że do najważniej

szych zadań konferencji jest obok pogłębienia znajomości proble

mów życia na Ziemi - pogłębienie osobistych kontaktów naukowych 

uczestników Kolokwium.

Ma Sesji plenarnej, która miała miejsce pierwszego dnia 

obrad wygłoszono 2 referaty:

prof. H. rranz /Austria/ - "Mszczenie fauny glebowej 

pod wpływem działalności człowieka"

prof. K. S. Gilarov /ZSBH/ - "Zmiany w populacjach bez

kręgowców glebowych m. terenach rolniczych".

Prof. Franz podkreślił, iż zwierzęta towarzyszyły tworze

niu się gleby i w procesie tym brały czynny udział. Stanowią 

więc naturalny - aktywny składnik środowiska glebowego, który 

powinien być szczególnie pieczołowicie chroniony. Tymczasem 

pojawienie się człowieka i jego gospodarcza działalność wpły

nęły na zmianę życia gleby i doprowadziły do dalekich migracji 

zwierząt glebowych, z których część została zepchnięta do spe

cyficznych środowisk, część natomiast znacznie się rozprzestrze
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niła. Koniecznym jest obecnie poznanie przeróżnych wpływów 

antropogennych na faun® glebową a szczególnie wpływu nawoże

nia •mineralnego i zabiegów kultywacyjnych. igrotechnika zmie

nia bowiem naturalne poziomy gleby, co odbija się na egzysten

cji fauny glebowej i prowadzi do zmian żyzności i aktywności 

biologicznej gleb.

Z.tematem omawianego referatu merytorycznie było związa

ne wystąpienie Gilarova, który rozpatrzył nominacyjne stosun

ki różnych grup systematycznych zwierząt glebowych w różnych 

poziomach gleb ornych i porównał rozmieszczenie i liczebność 

epedafonu, hemiedafonu i euedafonu w glebach rolnych i nieupra- 

wianych stwierdzając, że w warunkach uprawowych mogą egzysto

wać tylko nieliczne zgrupowania zwierząt.

Sesję plenarną zakończyła prezentacja filmu dr C.A. 

hdwardsa /Anglia/ o życiu zwierząt glebowych. ?ilm o wyraźnym 

charakterze dokumentu odkrywczo-naukowego wywołał prawdziwy 

entuzjazm zgromadzonych specjalistów a jego autor był wielo

krotnie nagradzany oklaskami.

Szczególnie interesujące były te części filmu, które doty

czyły antagonistycznych stosunków między różnymi komponentami 

fauny a więc ukazanie pierwotniaków, akoczogonków i grzybów ja

ko drapieżców wolno żyjących nicieni, zaleszczotków r terają

cych roztocza glebowe itp.

'H drugim i trzecim dniu obrady odbywały się w 4 równolegle 

prawie pracujących sekcjach.

Ka sekcji A program obejmował 26 referatów na temat 

"Trwałość i zróżnicowanie zee"ołów organizmów glebowych", dele

gacja polska przedstawiła tu następujące referaty:
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W. Kaczmarek /Instytut Ekologii PAN/ - "Zróżnicowanie 

walencji ekologicznej jako czynnik równowagi troficznej w 

zespołach fauny glebowej"

A. Kajak /Instytut Ekologii PAK/ - "Przepływ energii 

przez ekosystem pastwisk'górskich"

L. Wasilewska /Instytut Ekologii PAK/ - "Rozmieszczenie 

ilościowe i metabolizm respiracyjny oraz sugestie na temat 

produkcji nicieni na pastwiskach górskich"

R.K. Cykowski /A.R. Szczecin/ - "Chrząszcze dominujące 

w glebie ekotonu łąkowo-leśnego".

W sekcji B obradującej na temat "Wpływ abiotycznych i 

biotycznych czynników na organizmy glebowe" wśród 15 zgłoszo

nych referatów dwa wygłosili:

M. Kaczmarek /Instytutu Ekologii PAN/ - "Wpływ wilgotnoś

ci i zależności międzygatunkowych na populacje Collembola w 

lesie sosnowym"

A. Szujecki /A.R. Warszawa/ "Wpływ runa i podszytów na 

rozmieszczenie chrząszczy glebowych w ubogich drzewostanach 

sosnowych".

V/ sekcji C, gdzie obradowano nad wpływem działalności 

człowieka na' faunę zgłoszonych było 21 referatów nie wszystkie 

zostały jednak przedstawione.

Polscy zoolodzy mieli tu następujące wystąpienia:

N. Górny /Inst. Bad. Leśnictwa Warszawa/ - "Badania nad 

wpływem zanieczyszczeń przemysłowych na zwierzęta glebowe 

drzewostanów sosnowych"

J. Pętał, H. Jakubczyk, K. Czerwiński — "Reakcje mrówek

na zanieczyszczenia środowiska"
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W sekcji D "Nowoczesne metody badania organizmów glebo

wych i ich wpływu na właściwości gleby" jednym z 9 referatów 

był referat L, Grtlma /Instytut Ekologii PAN/ - "Polowe metody 

określania produkcji jej w populacjach Carabidae".

Niesposób jest tu przedstawić pełnej problematyki omawia

nej przez zoologów różnych krajów w tak dużej liczbie referatów. 

Warto natomiast podkreślić zasadnicze trendy badawcze w zakre

sie zoologii glebowej. Nie ulega wątpliwości, że gdy poprzednio 

wysiłek uczonych pozwolił na jednoznaczne określenie fauny gle

bowej jako czynnika niezbędnego dla procesów glebotwórczych i 

żyzności gleby to w chwili obecnej największe niepokoje budzą 

problemy zagrożenia zoocenoz glebowych przez działalność czło

wieka. Bardzo wnikliwie zatem rozważano procesy zmian kształ

tujące się w wyniku oddziaływania przemysłu, metod uprawowych, 

pestycydów, nawożenia, pożarów, jak również konsekwencje tych 

oddziaływań na właściwości gleby. Niezbędną metodologicznie częś

cią omawianych rozważań jest określenie przepływu energii i krą

żenia materii pi’zez populacje zwierząt glebowych. Istotną uwagę 

poświęcono też gatunkom wskaźnikowym dla różnego typu zmian w 

środowisku glebowym i właściwości gleb. Jednym z nowszych kie

runków badawczych prezentowanych na kolokwium okazały się pró

by oceny roli hormonów środowiskowych /enzymów, inhibitorów i 

toksyn/ w kształtowaniu zespołów organizmów glebowych.

PyOgram Kolokwium uwzględniał także wycieczki naukowe. 

Uczestnicy mieli możność zapoznania się z interesującymi warun

kami glebowymi w dolinie rzeki Wrt' pod drzewostanami dębowymi 

okresowo zalewanymi, w rezerwacie torfowiskowym o pow. 27,5 ha 

"Hrabanovska Cernava" oraz w rezerwacie kserotermicznym z frag- 
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soeniemi roślinności stepowej "Radouc" w okolicy mada Bolesiav.

Obok tematyki naukowej organizatorzy zapewnili uczestni

ków Kolokwium program kuliurslno-rozrywkowy. Obejmował on kon

cert organowy w katedrze I>w. Nikolasa w Pradze, zwiedzanie zam

ku Kost połączone z występem zespołu muzyki staroczeskiej, wie

czerzę w restauracji ”U Kalicka”.

Kolokwium zakończyło posiedzenie plenarne, na którym dr u. 

Satschel dokonał podsumowania wyników naukowych obrad oraz po

wiadomił, że na zaproszenie przedstawiciela Szwecji dr U. lohmy 

/Instytut Zoologii U p s a 1 a/ 71 Kolegium odbędzie się w 

lipcu 1976 roku w Upsali na temat "Organizmy glebowe jako skład

nik ekosystemów".

Dcc.dr nabił. Andrzej Szujecki

Posiedzenie Zachodnio— Palearktycznej Sekcji Międzynarodowej 

Organizacji Biologicznego Zwalczania Szkodliwych Zwierząt 

i Roślin /O.I.Ł.B/W.P.E.S/ Praha, 21 H 1973

Obrady odbywały się pod przewodnictwem aktualnego prezesa 

grupy dr C.A. Bdwardsa /Anglia/.

V/ pierwszej fazie przedyskutowano systemy organizacji bio

logicznego zwalczania szkodników glebowych podkreślając w tym 

procesie rolę grup dyskusyjnych i grup koordynujących doświad

czenia oraz omówiono aktualną sytuację vi zagrożeniu upraw przez 

zwierzęta glebowe. Okazuje się, że z każdym rokiem tracą na zna

czeniu w Europie larwy Scarabaeidae, które we Francji i Holandii 

prawie wyginęły, natomiast wzrasta szkodliwość nicieni i muchówek. 

Dr Edwarda zauważył przy tym, że pod pojęciem metod biologicz

nych rozumie się obecnie nie tylko wykorzystanie drapieżców 



i pasożytów, lecz również wykorzystanie czynników chorobotwór

czych i ich wektorów. Najlepiej do zwalczania biologicznego 

nadają się larwy muchówek, szczególnie przy 'wykorzystaniu pa

sożytniczych kusakowatych.

Z kolei dr Ch.F. Van den Bund /Waganingen, Holandia/ przed

stawił wyniki badań nad wpływem DDT na taezofaunę glebową, kon

centrując się szczególnie nad zagadnieniami metodycznymi oraz 

podkreślając, że brak wiadomości o relacjach w faunie glebowej 

przed i po zabiegu chemicznym utrudnia stosowanie metod inte

growanych i wykorzystanie organizmów pożytecznych. '7 trzeciej 

części obrad omawiano różne problemy na tle przedstawionego 

przez organizatorów spotkania schematu konsekwencji praktyki 

agrotechnicznej dla fauny glebowej.

Uczestniczący w spotkaniu dr M. -Górny i doc. A. Szujecki 

jako jedyni na sali przedstawiciele leśnictwa wielokrotnie 

zabierali tu głos rozszerzając zakres dyskusji na problemy gle

bowej fauny leśnej. A. Szujecki omówił też wyniki badan nad 

wpływem gospodarki zrębowej na zgrupowania zwierząt glebowych.

Następna konferencja grupy roboczej odbędzie się w roku 

1974 w Waganingen przy okazji I Kongresu Ekologicznego w Hadze.

Doc,dr habil. Andrzej Szujecki

II Colloouium on Aoterygota, Jevany 23-25 IX 1973

Bezpośrednio po zakończeniu V Sympozjum Zoologii Gleby 

odbyło się w Jevany pod Pragą międzynarodowe spotkanie poświę

cone Apterygota. Zgromadziło ono około 50 badaczy zajmujących 

się w takim czy innym aspekcie wymienioną grupą owadów. Program 
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spotkania był nadzwyczaj intensywny - w ciągu trzech dni obrad 

wygłoszono ponad 40 referatów, dotyczących bardzo szerokiego 

wachlarza zagadnień, poczynając od cytochemii i ultrastruktury 

komórki a kończąc na zagadnieniach populacyjnych, filogenezie 

i "czystej" taksonomii.

Pierwszą sesję rozpoczęło przemówienie Dr J. Ruska /w 

imieniu organizatorów/ oraz prof. Landy i Hadaca /w imieniu 

CSAV/ - powitali oni zebranych podkreślając znaczenie badań 

nad Apterygota. Następnie przemawiał Dr Z. IJassoud, dziękując 

organizatorom i podkreślając stare tradycje uczonych czechosło

wackich /Absolon, Uzel/ w badaniach nad owadami bezskrzydłymi 

a także wspominając niedawno zmarłego I.N. Healey a, którego 

uczczono chwilą ciszy.

Codziennie odbywały się cztery sesje, w których kolejno 

przewodniczyli: H. Janetschek, R. Dallai, H. Bddvarsson, J. 

Bitsch, A. Palissa, G. Bretfeld, A. Szeptycki, S.K. Stebajeva, 

J. Nosek, P.N. Lawrence i P. Cassagnau. Referaty zgrupowano te

matycznie - pierwszy dzień dotyczył morfologii i anatomii, dru

gi biologii i ekologii, trzeci zaś był poświęcony systematyce 

i dyskusji generalnej. Trudno tu omówić wszystkie nadzwyczaj in

teresujące referaty wygłoszone w ciągu trzech dni narad /będą 

one zresztą opublikowane w specjalnym numerze /Pedobiologii"/ - 

warto jednak podkreślić rzucające się w oczy coraz powszechniej

sze zastosowanie mikroskopu elektronowego, stereoskanu oraz mi

kroskopu z kontrastem interferencyjnym, otwierajączw badaniach 

nad Apterygota zupełnie nowe horyzonty. Obciąłbym jednak wymie

nić kilka referatów o ogólniejszym znaczeniu, a to Dallai^ego 

o znaczeniu budowy plemników dla badań filogenetycznych i Paulus 
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o filogenezie fotoreceptorów. Filogenezy niniejszych jednostek 

systematycznych dotyczyły też trzy inne referaty: Ruska o 

ewolucji nóg odwłokowych u Protura, Cassagnau o filogenezie 

chetotaksji u Collembola Poduromorpha oraz Bajt o filogenezie 

rodzaju Triacanthella /Collembola/. Kilka referatów dotyczyło 

też budowy i funkcji sensilli, a także innych struktur chityno- 

wych - w badaniach tego typu szczególne znaczenie ma zastosowa

nie stereoskanu. Były to referaty Altnera i Ernsta o ultrastruk- 

turze sensilli na czułkaćh u Collembola, dwa referaty Noska, 

Sixla i Waltingera o włosach zmysłowych u Protura i Japygidae, 

Massouda i Ellisa o budowie maksilli u rodzaju lomocerus oraz 

Dallaizego o budowie kutikuli u Sminthurini /Collembola/.

Na szczególną wzmiankę zasługują dwa filmy, które uczest

nicy spotkania mieli okazję zobaczyć - zrealizowany przez Bret- 

felda film o behawioi-ze seksualnym u Heterosminthurus bilineatus 

oraz zrealizowany przez znaną wśród badaczy Apterygota grupę z 

Brunoy film '‘La vie Animal dans le sol". Pierwszy z tych filmów 

zachwycił precyzją wykonania i obserwacji, drugi zaś, o bar

dziej popularnym charakterze, wspaniałymi barwnymi zdjęciami 

skoczogonków, roztoczy i innych zwierząt żyjących w glebie.

Jak zawsze w tego typu spotkaniach niemal równie ważna 

jak naukowe obrady byłe część nieoficjalna - długotrwałe dys

kusje, wiele nawiązanych kontaktów i przyjaźni. Sprzyjała temu 

atmosfera niewielkiego pensjonatu, położonego nad jeziorem oto

czonym pięknymi lasami. Lasy te mieliśmy okazję poznać w czasie 

kilkugodzinnej wycieczki prowadzonej przez Dr Ruska. Niewątpli

wie organizatorzy, a zwłaszcza wymieniony już Dr Rusek zasłuży



li sobie na głęboką wdzięczność wszystkich uczestników.

Następne spotkanie, w 1976 roku, podjął się zorganizować w 

Uppsali prof. BBdvarsson.

Dr Andrzej Szeptycki

PREZENTUJEMY 'PRACOWNIE ENTOMOLOGICZNE

Entomologia w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu

Pracownia Entomologii Instytutu Ochrony Roślin ma stare 

tradycje. Jej zaczątku można doszukiwać się w połowie XIX 

wieku w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Ma- 

rymoncie k/Warszawy. Tam w dziale entomologicznym A. Karpiń

ski zbierał materiały dotyczące owadów - szkodników roślin 

uprawnych. Pionierem entomologii rolnej był Maksymilian Siła- 

Nowicki, którego prace z zakresu entomologii stosowanej do 

dziś służą za wzór wnikliwości i są cytowane na całym świecie 

/np. praca o niezmiarce Clorops pumilionis Bjk/.

W początku XX wieku Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i 

Leśnictwa został przeniesiony do Puław, a w 1917 r. prze

kształcono go na Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiej

skiego. Vi skład PINGW wchodził Wydział Ochrony Roślin z Dzia

łem Entomologii. Kierownikiem tego działu do 1941 r. był prof. 

dr Stanisław Minkiewicz. W okresie między I a II wojną świato

wą w Dziale Entomologii oprócz prof. Minkiewiczp. pracowali inni 

wybitni entomolodzy jak prof. dr Jan i Irena Ruszkowscy, dr J. 

Woroniecka-Siemaszkowa, dr E. Judenko i dr K. Stępniewska. Pro

wadzone przez nich badania dotyczyły entomologii stosowanej.
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Szczególnie rozwinięte były prace nad szkodnikami sadów /Carpo- 

capsa pomonella L./, Simosethis pariana Clerk., Hyponomeuta pa- 

dellus Zell., nad szkodnikami zbóż /Oscinella frit L., Mayetio- 

la destrutor Sa^.nad szkodnikami rzepaku i prosa /Pyrausta 

nubilalie Hbn./. V/ tym czasie rozpoczęto zbieranie i porządko

wanie informacji o zasięgu i występowaniu owadów - szkodników 

w Polsce. Wyniki tych prac publikowane były w Roczniku Ochrony 

Roślin, którego redaktorem był Jan Ruszkowski.

W czasie okupacji PINGW przeszedł pod zarząd niemiecki, 

lecz w Puławach znaleźli schronienie liczni pracownicy z innych 

zlikwidowanych placówek naukowych /Bydgoszcz, Poznań, Lwów, 

Wilno/. W dalszym ciągu kontynuowano wówczas pracę nad owadami 

szkodnikami roślin uprawnych, jednak starano się tych prac nie 

publikować.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych pozostali w Puła

wach pracownicy przystąpili do organizowania pracowni i rozpo

częli badania. W 1951 r. Uchwałą Rady Ministrów rozwiązano 

PUJGW i powołano Instytuty Resortowe a wśród nich również In

stytut Ochrony Roślin. Oprócz placówki w Puławach zorganizowa

no kolejno oddziały w Bydgoszczy, Wrocławiu, w Gorzowie, w 

Pszczynie /a potem w Sośnicowicach/ i w Regułach pod Warsza

wą. Entomologiczne prace badawcze prowadzone były wówczas w 

Zespołach badawczych szkodników; sadów, zbóż i przechowalni; 

warzyw; roślin przemysłowych; roślin okopowych. Z tego okresu 

pochodzi szereg opracowań biologii i ekologii: chrabąszczy - 

Melolontha spp. /W. Węgorek/; niestrzępa głogowca - Aporia 

crataegi L. /A. Ruszkowski/, owocnicy żółtorogiej - Hoplocampa 

minuta L. /K. Stępniewska/ oraz nabierającej poważnego znacze

nia gospodarczego nasionnicy trześniówki - Rhagoletis cerasi L 
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/p. Wojnarowska/. Ze szkodników zbóż opracowano wówczas bio

logię i szkodliwość Cephus pygmaeus L., szkodliwość i sezo

nowość występowania ploniar /Oscinella frit L./ i niezmiar- 

ki - Chlorops pumilionis Bjk. /Z. Gołębiowska, J. Boczek/ oraz 

występującej na tymotce kłośnicy - Amaurosoma flavipes Fali. 

/Z. Gołębiowska/. Z zakresu badań nad szkodnikami magazynów 

opracowano w tym czasie biologię i ekologię Sitophilus grana- 

rius L., Tenebrio molitor L., Anagasta ktlhniella Zeli. /Z. Go

łębiowska/. Po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto badania nad 

roztoczami /Acarina/ szkodnikami przechowalni. Zbadano faunę 

roztoczy ziarna zbóż i produktów przemiału, suszonych surow

ców zielarskich, nasion lnu i konopi /Boczek, Gołębiowska/.

Bezpośrednio po wojnie rozpoczęto badania nad nowym dla 

Polski szkodnikiem ziemniaków - stonką ziemniaczaną /Leptino- 

tarsa decemlineata Say/. Początkowo badania prowadzono bardzo 

w prymitywnych warunkach w Irenie pod Dęblinem /I. Ruszkowska, 

V/. Węgorek/. XI 1953 r. dla właściwego ustawienia i rozwinięcia 

badań stworzono nowy Oddział IOR w Poznaniu. Tu pod kierunkiem 

prof. Węgorka wykonane zostały wszechstronne badania nad bio

logią i ekologią stonki ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

zimowania, migracji i podstaw prognozowania pojawu. Prace te 

zostały zakończone obszerną monografią /VI. Węgorek/.

W 1957 r. nastąpiła reorganizacja IOR. Wszystkie oddziały 

zlikwidowano a pracowników naukowych przeniesiono do Poznania, 

gdzie powstało centrum badawcze. Zamiast dotychczasowych zespo

łów zajmujących się szkodnikami grup roślin uprawnych powstała 

ogólna Pracownia Entomologii Rolnej. Umożliwiło to pracownikom 

specjalizację zgodnie z systematyką owadów bez względu na ich 



- 27 -

rośliny żywicielskie. Powstała jedynie specyficzna Pracownia 

Badania Szkodników Przechowalni, z której w 1969 r. wyodrębnio

no Pracownię Akarologii.

Z- prac wykonanych w tym czasie w Prac. Entomologii zasłu

gują na wyróżnienie badania nad składem gatunkowym rolnic 

/Agrotinae/ występujących w Polsce, przy czym wytypowano gatun

ki najważniejsze gospodarczo dla rolnictwa /\’l. Węgorek/. Wyko

nano obszerne badania nad fauną Thysanoptera na lnie ze szcze

gólnym uwzględnieniem biologii wciornastka Inowca - Thrips 

linearius Uz. /I. Zawirska/. Zbadano szkodliwą entomofaunę 

lucerny a mianowicie z muchówek pryszczarkowatych: /Contarinia 

medicaginis Kieff., Dasyneura ignorata Wachtl./ pluskwiaka 

/Adelphocorie lineolatus Goeze/ i błonkówki - Bruchophagus 

roddi Boh. /W. Romankow/. Opracowano morfologię i biologię 

miodówek: Psylla pyri L. i P. pyrisuga Foerst. /P. Wojnarowska/.

W Pracowni Badania Szkodników Przechowalni zbadano biolo

gię i ekologię nowozawleczonych do Polski gatunków chrząszczy: 

Rhizopertha dominica P./Gołębiowska/ i Acanthoscelides ob

tectus Say oraz Tribolium confusum Duv. i T. castaneum Herbst. 

/P. Filipek/.

Obecna problematyka entomologiczna IOR dotyczy szczegóło

wego poznania biologii i metod prognozowania pojawów szkodni

ków drzew owocowych jak Laspeyresia funebrana Tr., Carpocapsa 

pomonella L., Contarinia pirivora Riley i Balaninus nucum L. 

/P. Wojnarowska/. Prowadzone są badania nad biologią i ekolo

gią zwójki sałatóweczki /Encosma conterminana Harrish - Scha- 

ffer/, drobnicy burakowej /Atomaria linearis /Steph./ oraz 

nad poznaniem fauny pluskwiaków roślinożernych na uprawach
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marchwi nasiennej ze szczególnym uwzględnieniem biologii naj

pospolitszego gatunku Ligus campestris L. /A. Korcz/.

^ednym z aktualnych problemów rozwiązywanych w Pracowni jest 

poznanie fauny mszyc występujących na roślinach uprawnych. Za

kończono pierwszy cykl badań nad składem gatunkowym tych owa

dów na terenie Wielkopolski /J. Achremowicz/. Rozwinięto bada

nia nad mszycami na roślinach motylkowych - ich nasileniem i 

zakresem żywicieli oraz rolą w przenoszeniu choró® wirusowych 

/W. Węgorek/. Od kilku lat prowadzi się również badania nad do

bową i sezonową migracją mszyc, co ma duże znaczenie poznawcze 

tej grupy owadów. Wśród zebranych materiałów znaleziono kilka

naście gatunków nowych dla Wielkopolski a nawet dla Polski 

/B. Stacherska/.

Następnym zagadnieniem jest ustalenie składu szkodliwej 

entomofauny traw nasiennych. Szczególną uwagę zwrócono na mu

chówki pryszczarkowate /Cecidomyidae/ i muchówki z rodzaju Dic- 

raeus /Chloropidae/. Znaleziono i opisano kilka nowych dla Pol

ski gatunków /Gołębiowska, Nawrot/. Ukazała się pierwsza mono

grafia Contarinia merceri Barnes /Cecidomyidae/ z jednoczesnym 

opracowaniem metod prognozowania wiosennego pojawu muchówek 

/Gołębiowska, Romankow/. Prowadzi się nadal badania nad często

tliwością występowania Oscinella frit I>. i O. posilla Heig. na 

zbożach a szczególnie owsie w różnych regionach Polski /Gołę

biowska, Nałkowski/. Rozwijane są badania nad wciornastkami 

/Physanoptera/. Obecnie opracowuje się skład gatunkowy tych owa

dów na trawach nasiennych i ich rolę w uszkadzaniu nasion. Sze

roko rozbudowane są prace nad Thiois tabaci Lind., u którego 

stwierdzono występowanie specjalnej rasy "lubelskiej" przeno

szącej Lycopersicum Virus 3 /I. Zawirska/.
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Z zakresu szkodników przechowalnianych badana jest bio

logia i ekologia chrząszczy: Trogoderma granarium L. i Sito- 

drepa panicea L. /Gołębiowska/ oraz motyli Cadra cautella 

Walk.,.Ephestia. elutella Hbn. /J. Nawrot/.

Zagadnienia entomologiczne opracowane są również w Pra

cowni Prognoz i Sygnalizacji oraz w Pracowni Biologicznych 

Metod Walki. W Pracowni Prognoz wykonano obszerne badania nad 

gnatarzem rzepakowcem /Athalia colibri Christ./, pachówką 

strączkóweczką /Laspeyresia nigricana Steph. /P. Kagan/, cho- 

waczem podobnikiem /Gentarrhynchus assimilis Payk/ oraz nad 

fauną chrząszczy aprężykowatych - Elateridae /K. Piekarczyk/ 

występujących w uprawach rolnych. V Pracowni Rejestracji Cho

rób i Szkodników Roślin prowadzi się stałe kartoteki, w któ

rych zapisywane są dane o nasileniu występowania szkodników 

roślin uprawnych. Wyniki tych badań co roku są publikowane w 

specjalnym zeszycie Biuletynu IGR.

Pracownia Biologicznych Metod Walki oprócz tematów do

tyczących chorób owadów /J. Lipa/ bada zasięg występowania, 

biologię i metody introdukcji owadów pasożytniczych i dra

pieżnych. Opracowano już biologię i ekologię pluskwiaka Peri

llus bioc.ulatus ?. naturalnego wroga stonki ziemniaczanej 

/W. Węgorek, A. Schmidt/. Obecnie między innymi badane są błon- 

kówki pasożytnicze /Trichogramma sp./, złotooki - Chrysopidae 

/I. Kowalska/ i biedronki ~ Goocinellidae /3, Kruszyński/.

Co roku w okresie lata w Pracowniach Entomologicznych IOR 

przechodzi praktyki po kilku do kilkunastu studentów z różnych 

ośrodków a głównie Akademii Rolniczych i Uniwersytetów. Oprócz 

tego na terenie Instytutu robi prace magisterskie i doktorskie 
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po kilka osób rocznie. Są to osoby delegowane z Akademii Rol

niczych albo właśni stypendyści lORu. Instytut ma prawa do 

przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacji. Pracowni

cy naukowi biorą udział w szkoleniach terenowej służby Kwaran

tanny i Ochrony Roślin, różnych pokrewnych instytucjach zwią

zanych z rolnictwem.

Samodzielni pracownicy naukowo-badawczy miewają wykłady 

zlecone na uczelniach oraz biorą czynny udział jako wykładowcy w 

podyplomowych studiach rolniczych z zakresu ochrony roślin.

Prof.dr Zofia Gołębiowska

SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ I OGŁOSZENI/.

Komunikat Redakcji V/ydawnjjvw TNT

Towarzystwo Naukowe w Poruniu zawiadamia, że w roku bie

żącym zamierza wydać pracę: Jan Prdffer, Edward Sołtys "Fauna 

motyli ziemi chełmińskiej i terenów sąsiednich" o objętości oko

ło 7 ark. wydawniczych i cenie 22.- złotych za egzemplarz.

Praca jest wynikiem ponad 20-letnich badań nad fauną mo

tyli tzw. większych /Macrolepidoptera/ na terenach ziemi cheł

mińskiej, dotychczas nie opracowanych i z tego względu wypełnia 

lukę w ogólnych wiadomościach i poznaniu fauny motyli Polski. 

W układzie pracy główną uwagę zwrócono na związki motyli ze 

środowiskiem, zależność ich występowania od czynników ekolo

gicznych, scharakteryzowano zasadnicze grupy faunistyczne i omó

wiono najważniejsze elementy zoogeograficzne reprezentowane na 

badanych terenach. Wyróżnione zostały przy tym wszystkie gatunki 
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które z racji licznego, czasem masowego występowania są częs

to poważnymi szkodnikami roślin uprawnych, polowych, ogrodo

wych i sadowniczych oraz lasów. Praca nawiązuje do podobnych 

publikacji z tego zakresu z terenov; sąsiednich, zwłaszcza Wiel

kopolski, Mazowsza i Pojezierza Mazurskiego.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem Towarzystwa Nauko

wego, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.
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