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B IU L E TI N INPORMACXJNX 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

Kr 14 Warszawa sierpień 1974

KOMUNIKATY

Prof. dr habil. Tadeusz Jaczewski nie żyje

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 25 lutego br. zsaarł 

w wieku 75 lat profesor zwyczajny, członek korespondent Pol

skiej Akademii Sauk, członek honorowy, jeden z założycieli 

i wieloletni wiceprezes Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 

członek honorowy Wszechzwiązkowego Towarzystwa Entomologicznego 

ZSRR, inicjator wydawnictwa i wieloletni przewodniczący Kole

gium Redakcyjnego "Klucze do oznaczania owadów Polski", wycho

wawca kilku pokoleń zoologów polskich, wielki,erudyta i wybit

ny uczony.

Pogrzeb odbył się w dniu 1 marca 1974 roku na Cmentarzu Powąz

kowskim w Warszawie.

Powołanie nowego Oddziału PTE

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 30.1.1974 roku roz

patrzył wniosek członków PTE zamieszkałych w woj. rzeszowskim 

i powołał Oddział Rzeszowski PTE. Jest to 14 Oddział Polskiego 

Towarzystwa Entomologicznego a równocześnie drugi#jaki powstał 

w ostatnich 2 latach.

Sowi Członkowie PTE

Na zebraniach Zarządu Głównego PTE zostały przyjęte 

w szeregi Członków Towarzystwa następujące osoby:
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W dniu 17-1-1974 roku;
doc.dr nabił. Edward Berbeć, mgr Tadeusz Matysiak, mgr 

Aleksandra Jasińska, mgr Krystyna Pawelaka /Oddział w 

Bydgoszczy/

Paweł Kawka /Oddział w Łodzi/

inż. Ewa Ptasik, mgr inż. Jerzy Adomas /Oddział w Olsztynie/ 

Alicja Maciesiak, Bolesław Kobiela, mgr Bolesław Iwanek 

/Oddział w Skierniewicach/

Piotr Pabiś /Oddział w Szczecinie/

Jarosław Grochal, Adam Szymczak, Karol Piasecki, Ludmiła

Łakomieć, Grażyna Tarnowska /Oddział w Warszawie/

mgr inż. Grażyna Sobota, inż. Andrzej Karwacki, Danuta Dębek 

/Oddział we Wrocławiu/.

W dniu 8.III.1974 roku:

dr Jan Łosiński /Oddział w Bydgoszczy/

Józef Giniewics /Oddział w Olsztynie/

Maciej Ankiewicz /Oddział w Warszawie/

W dniu 26.17.1974 roku:

mgr inż. Alfons Gidaszewski, Wojciech Nowak, doc.dr habil. 

Maria Beiger, dr Klara Bartkowska, dr habil. Stanisław 

Bałazy, Piotr Grygier, Jan Grocholski /Oddział w Poznaniu/

W dniu 13-V.1974 roku:

Adam Krajewski, Wojciech Jan Cieślowski, Beata Słodkowska, 

Kazimierz Borkowski, Zbigniew Włodarski, dr Andrzej Leśniak 

/Oddział w Warszawie/

W dniu 27.71.1974 roku:

Klaudiusz Suchoń, Włodzimierz Nowakowski, Andrzej Łabędzki, 

Józef Hołubowski /Oddział w Bytomiu/ 
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mgr Andrzej Nowosad /Oddział w Poznaniu/ 

mgr inż. Franciszek Lieowicz, mgr inż. Apolonia Magoń, 

mgr inż. Genowefa Śnieżek, mgr inż. Stanisław Kisiel, mgr 

inż. Cecylia Skałuba, mgr inż. Maria Marciniak, mgr inż. 

Elżbieta Baran, mgr Zofia Łobaza, inż. Irena Trojniar, mgr 

inż. Aurelia Szuba, mgr inż. Mieczysław Michalczewski, dr 

inż. Zenon Czerniakowski, mgr inż. Stanisław Kowal, mgr inż. 

Jan Ziemba /Oddział w Rzeszowie/.

Na zebraniu Zarządu Głównego PTE w dniu 12.VIII.1974 

roku przychylono się do prośby mgra inż. Krystiana Szudygi 

z Oddziału w Skierniewicach i skreślono go z listy Członków 

PTE.

KRONIKA ODDZIAŁÓW

Nowe Zarządy Oddziałów PTE

Rzeszów

W dniu 27.V-1974 roku odbyło się zebranie organizacyjne 

nowopowstałego Oddziału Rzeszowskiego PTE na którym wybrano 

Zarząd w składzie; przewodniczący - dr inż. Zdzisław Przy

bylski, z-ca przewodniczącego - dr inż. Zenon Czerniakowski, 

sekretarz - mgr Zofia Łobaza, skarbnik - mgr Apolonia Magoń, 

członek Zarządu - mgr Mieczysław Michalczewski oraz Komisję 

Rewizyjną - inż. Irena Trojniar, inż. Krystyna Orłowska, mgr 

inż. Stanisław Kowal.

Adres Oddziału Rzeszowskiego; Rzeszów, ul.Gwardzistów 6 - 

Instytut Ochrony Roślin - Terenowa Stacja Doświadczalna 

w Rzeszowie.
1 '
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Wrocław
W dniu 14.VI.1974 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- 

wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTE na którym wybrano Zarząd 

w składzie: przewodniczący - doc.dr habil. Piotr Niezgodziń- 

ski, z—ca przewodniczącego - doc.dr habil. Stanisław Bednarz, 

sekretarz - dr Krystyna Klein, skarbnik - dr Bronisław Poł- 

cik, członek Zarządu - prof.dr habil - Adam Goos oraz Komisję 

Rewizyjną - doc.dr habil. Jadwiga Złotorzycka-Kalisz, dr inż. 

Maria Goos, dr Maria Kościelska. 

Adres Oddziału Wrocławskiego: Wrocław, ul.Cybulskiego 32 - 

Instytut Ochrony Roślin AR.

INFORMACJE WYDAWNICZE

Polskie Pismo Entomologiczne

W zeszycie 3 tomu 44 /1974/ Polskiego Pisma Entomolo

gicznego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Warehałowski, A. - Przegląd chrząszczy stonkowatych

Bułgarii /Coleoptera, Chrysomelidae/ 

Nunberg, M., Pawłowski, J. - Występowanie niektórych łyszczyn- 

kowatych /Coi., Nitidulidae/ w Polsce 

Razowski, J. - Patologiczny samczy aparat kopula

cyjny motyla

Skuratowicz, W. - Materiały do znajomości wszołów

/Mallophaga/ występujących na ssa

kach w Polsce

Nowosad, A. - O dwóch Nycteribiidae /Diptera/

w Pblsce
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Entomologia stosowana:

Skrzypczyńska, M. - 0 występowaniu samców znamienia mo

drzewi owca - liegastigmuns pictus 

/PBrst./ /Hym., Torymidae/

Kobei, P. - Atomaria soros Ganglbaner - gatunek 

nowy dla fauny Polski i środkowej 

Europy /Coleoptera: Cryptophagidae: 

Aromariinae/

Menke, A.S. - Klucz do oznaczania gatunków rodzaju 

Hoplammophila de Beaumont /Hymenopte- 

ra, Sphecidae/

Tsuneki, K. - Przyczynek do znajomości Sphecidae 

/Hym./ południowo-wschodniej Azji

Przegląd piśmiennictwa:

Starzyk, J.R. - Badania nad występowaniem, biologią 

i ekologią Ifesosa nebulosa /F./ 

/Coleoptera, Cerambycidae/ w Puszczy 

Kiepołomickirfj

Kuniński, S., Strojny, 
V., Yolańska Ł. - Oestromyia leporina /Pallas, 1778/ 

/Diptera, Hypodennatidae/ - nowy dla 

Polaki gatunek gza pasożytującego na 

norniku zwyczajnym - Microtus arvalis 

/Pallas, 1779/

Recenzje różnych wydawnictw zagranicznych o owadach
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W zeszycie 4 tomu 44 /1974/ Polskiego Pisma Entomologicz

nego ukażą się następujące prace:

Wróblewski, A. - Prof. dr Tadeusz Jaczewski /1899-1974/

Entomologia teoretyczna:

Buszko, J. - Aciptilia /Calyciphora/ xanthodacty- 

la /Treit./ /Lep., Pterophoridae/

w Polsce

Bilewicz-Pawińska, T. , Pankanin, M. - Formy larwalne Periste- 

nus Foerster /Hym., Braconidae/ paso

żytujące w Lygus rugulipennis Popp. 

/Heteroptera, Miridae/

Cmoluchowa, A. - Materiały do znajomości lądowych 

pluskwiaków różnoskrzydłych /Heterop

tera/ Polski. I.

Evans, H.E. - The larva of Tachysphex plicosus 

/Costa/ /Hymenoptera, Sphecidae/

Haitlinger, R. - Pchły /Siphonaptera/ małych ssaków

Pienin

Ignatowicz, S. - Howe dane o występowaniu roztoczy 

/Acarina/ na owadach w Polsce

Runberg, 11* - Występowanie Ips grandicollis /Eichh./

- /Coleoptera, Scolytidae/ na Kubie

Puławski, W, - 0 biologii dwóch rzadkich gatunków 

Tachysphex: T. rugosus Guse. i T. 

plicosus Costa /Hym., Sphecidae/
Razowski, J. - Rowy gatunek Aethes Billebrg i uwagi 

0 Stenodes psalmophanes /Meyrick/ 

/Lepidoptera, Cochylidae/
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Schwarz, M. - Rewizja gatunków Nomada /Hym., Api-

• dae/ opisanych przez J.Ch. Fabriciusa

Strojny, W. - Cerambycidae /Coleoptera/ Wrocławia

w latach 1948-1973

Entomologia stosowana:

Gidaszewski, A. - Analiza występowania i zdrowotności 

cetyńców Tomicus piniperda /L./ i T. 

minor /Hrtg./ w drzewostanach Wielko

polskiego Parku Narodowego w cyklu 

rocznym 1969-1970

Kadłubowaki, W,, Jakuczun, L. - Rozwój przeobrażeniowy znaczyna - 

Lepyrus palustris Scop. /Col., Curc./

Krakowiak, A. - Występowanie zwójek /Lepidoptera, 

Tortricidae/ w sadach okolic Poznania

Stacherska, B. - Odłowy mszyc w szalkach Moerickiego 

w Poznaniu w latach 1970-1973. I. Wy

kaz odłowionych gatunków mszyc

Strawiński, K. - Heteroptera spotykane na dębach

Szwejda, J. - Wrogowie naturalni śmietki kapuścia

nej - Hylemya brassicae /Bouche/ 

/Diptera, Anthomyiidae/

Wnuk, A. - Pasożyty mszycożernych bzygowatych 

/Diptera, Syrphidae/
♦

Kronika:

Wróblewski, A. - Jubileuszowy Zjazd Czechosłowackiego

Towarzystwa Entomologicznego

Przegląd piśmiennictwa:

Recenzje zagranicznych wydawnictw entomologicznych
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Klucze do oznaczania owadów Polaki

W 1974 roku ukazały się dotychczas następujące 

pozycje:

Nr 81 serii kluczy: E. Kierych. Hymenoptera - Ibaliidae. 

Cz.XXIV z. 22, str. 12, rys. 23. Cena zł. 5.-

Nr 82 serii kluczy: J. Pawłowski. Coleoptera - Carabidae: 

Bembidiinae, Trechinae. Cz. XII z. 3b, str. 94, rys. 

300. Cena zł. 26.-

Nr 83 serii kluczy: St. Smreczyński. Coleoptera - Curculio 

nidae: Curculioninae: Barini, 

Coryssomerini, Ceutorhynchini. Cz. XU z. 98 e, str. 

180, rys. 293» Cena zł. 54.-

Nr 84 serii kluczy: M. Dylewska, Hymenoptera - Apidae: 

Andreninae. Cz. XXIV z. 68d, str. 79» rys. 80. 

Cena zł. 24.-

W PWN znajdują się:

- J. Złotorzycka. Cz. XV z. 2, Mallophaga - Menoponoidea

- St. Smreczyński. Cz. XIX z. 98f, Col. - Curculionidae: 

Curculionae /zakończenie/

- B.Burakowski, K. Galewski. Cz. XIX z. 4, 5, 6, Col. - 

Bhysodidae, Hygrobiidae, Haliplidae

- B. Burakowski. Cz. XIX z. 88 - 90, Col. - Pythidae, 

Łagriidae, Alleculidae

- M. Nunberg. Cz. XIX z. 65, Col. - Nitidulidae

- A. Szujecki. Cz. XIX z. 24d, Col. - Staphylinidae: 

Xantholininae

- S. Mazur. Cz.XIX z. 53, Col. - Cleridae.
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Motyle Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego

W lutym 1974 r. wyszła z druku praca mgr Mariana 

Bielewicza pt.s "Motyle większe /Macrolepidoptera/ Biesz

czadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego". Zamieszczona 

jest w Zeszycie Nr 7 serii Przyroda, Rocznika Muzeum Górno

śląskiego, Bytom, 1973. Obejmuje 170 stron druku łącznie 

z 25 fotografiami, 2 mapkami i 2 tabelami.

Praca ta obrazuje osiągnięcia lepidopterologów w ciągu 

ubiegłych 20 lat /1954 - 1973/ na wymienionym w tytule ob

szarze, zapoczątkowane przez byłego przewodniczącego Górno

śląskiego Oddziału PTE, dra Sergiusza Tolla /zmarłego w 

1961 roku/. Przy udziale 10-osobowej grupy lepidopterolo

gów prowadzono tam odłowy 1 obserwacje motyli przez pełne 

20 lat, wykazując łącznie 791 gatunków z grupy tzw. "motyli 

większych". Wśród nich wyróżnił autor 4 gatunki nowe dla 

fauny Polski oraz kilkanaście znanych dotąd z pojedynczych, 

bądź nielicznych stanowisk w naszym kraju.

Wymieniona praca stanowi poważny dorobek Górnośląskie

go Oddziału PTE, który był inicjatorem badań i konsekwentnie 

prowadził je przez wiele lat na terenie tak odległym od >>ląs 

ka. Zainteresowani publikacją, w przypadku niemożności naby

cia jej w Domu Książki, kierować mogą zamówienia do biblio

teki Muzeum Górnośląskiego, 41-900 Bytom, Pl.Thaelmanna 2. 

Cena egzemplarza wynosi 50.- zł.
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ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZAGRANICĄ

Wspomnienie o Profesorze dr habil. Tadeuszu Jaczewskim

Urodził się w polskiej rodzinie 11 Petersburgu 

1.II.1899 r. Jego ojciec, Leonard był geologiem. W Peters

burgu ukończył gimnazjum i rozpoczął studia pod kierunkiem 

m.in. prof. W.A. Dogiela i W.M. Beklemiszewa. Tam też roz

począł pracę naukową w Muzeum Zoologicznym.

Do Polski przyjechał na początku r. 1920 - studia 

ukończył u prof. K. Janickiego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Bezpośrednio po ich ukończeniu wziął udział /jako kanonier/ 

w III Powstaniu śląskim, a następnie wyjechał do Brazylii 

jako uczestnik pierwszej polskiej wyprawy zoologicznej. Kie

rownik tej wyprawy, Tadeusz Chrostowski, zmarł w trakcie jej 

trwania, a Tadeusz Jaczewski doprowadził ją do końca przywo

żąc do Polski w r. 1924 bardzo cenne materiały naukowe. Od 

powrotu z Brazylii do końca r. 1939 pracował w Państwowym 

Muzeum Zoologicznym, będąc w ostatnich latach tego okresu 

jego kierownikiem. Doktorat zrobił w r. 1925 w Poznaniu, 

a w r. 1936 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, 

gdzie wykładał zoogeografię i zoologię systematyczną. Wspól

nie z dr T. Wolskim zainicjował i prowadził "Pannę Słodkowod

ną Polski”. W styczniu 1939 r. został członkiem Międzynarodo

wej Komisji Nomenklatury Zoologicznej, gdzie intensywnie 

działał aż do śmierci. W okresie przedwojennym opublikował 

56 prac naukowych o systematyce i zoogeografii wodnych Hete- 

roptera.

W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu 

/konspiracyjne komplety Uniwersytetu Warszawskiego/ oraz 
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czynnie walczył w randze kaprala-podchorążego w Tajnej 

Organizacji Wojskowej, włączonej później do "Kedywu" Armii 

Krajowej, biorąc udział w wielu akcjach dywersji i sabota

żu. Walczył też w Powstaniu Warszawskim w batalionie "Ki

liński", mianowany wtedy podporucznikiem. Po powstaniu 

wzięty do niewoli. Oswobodzony z oflagu w Lubece przez 

Armię Brytyjską, pracował w Centrali Szkolnictwa Polskie

go w Niemczech a później w Polskiej Misji Repatriacyjnej, 

gdzie był oficerem do Spraw Rewindykacji. W końcu 1946 r. 

wrócił do kraju i został Naczelnikiem Wydziału Studiów 

Przyrodniczych Ministerstwa Oświaty, będąc jednocześnie i 

docentem etatowym na Uniwersytecie Warszawskim. Profesorem 

nadzwyczajnym został w r. 1948, a zwyczajnym w 1954 r. Był 

członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego 

oraz członkiem korespondentem /od 1952 r./ Polskiej Aka

demii Nauk.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracował aż do śmierci, 

nawet po przejściu w r. 1969 na emeryturę. W latach 1950-52 

był prorektorem. Prócz pracy dydaktycznej i naukowej na UW 

związany był też stale z byłym Państwowym Muzeum Zoologicznym 

- dziś Instytutem Zoologii PAN. W okresie 1953-59 był dyrek

torem tej placówki. Po wojnie ogłosił dalszych 28 rozpraw 

naukowych o Heteroptera oraz wiele artykułów na tematy przy

rodnicze, w tym ponad 20 dotyczących nomenklatury zoologicz

nej.

Profesor Jaczewski był wybitnym arudytą, znawcą języka 

polskiego, doświadczonym wydawcą i redaktorem. Mając niezwykle 

szerokie spojrzenie na rozwój zoologii w Polsce widział ko

nieczność zainicjowania i prowadzenia fundamentalnych oprą- 



- 12

cowań zbiorowych z zakresu systematyki i zoogeografii zwie

rząt. Z jego inicjatywy powstały i przez niego były kiero

wane podstawowe serie monograficznych opracowań syntetycz

nych: "Klucze do oznaczania owadów Polski", "Katalog fauny 

Polski", "Popularne Monografie Zoologiczne", "Fauna Słodko

wodna Polski". Skupienie i scalenie wysiłków naukowych pra

wie wszystkich krajowych zoologów-systematyków i zoogeogra

fów dobrze pojętej pracy zespołowej, to nieprzemijająca za

sługa profesora Jaczewskiego, na trwałe zapisana w historii 

zoologii polskiej. Wydawnictwami tymi nie tylko kierował; 

każdy, kto się z nim przy tej okazji zetknął wie, ile Mu 

zawdzięcza - każdą bowiem pracę dyskutował z autorem, popra

wiał, uczył poprawności ujęcia tematu, właściwego podejścia, 

wnosił do niej swój ważki, istotny wkład. A prac tych w wy

mienionych seriach wyszło przecież ponad 100 I Jeśli dodaó 

do tego intensywną pracę dydaktyczną na Uniwersytecie, licz

nych jego uczniów, którzy pod jego kierunkiem wykonywali pra

ce doktorskie i habilitacyjne - można śmiało mówió o "szkole 

profesora Jaczewskiego" w polskiej zoologii systematycznej 

i zoogeografii, dzięki której Polska stanęła w tych kierun

kach badawczych w czołówce światowej, nie ustępując poziomem 

nawet krajom najbardziej rozwinię+ym i najbogatszym. I to 

jest chyba największa zasługa, jaką położył dla rozwoju 

zoologii w Polsce.

Zmarł 25 lutego 1974 r. w wieku 75 lat.

Dokładniejsze szkice biograficzne ukażą się w "Kosmosie" 

"Przeglądzie Zoologicznym", "Życiu Nauki", "Polskim Piśmie 

Entomologicznym", "Wiadomościach Parazytologicznych", "Ento- 
łogiczeskim Obozreniju", "Biuletynie Nomenklatury Zoologicz
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nej" i pewnie jeszcze w innych czasopismach. Szkice te pisane 

przez różnych autorów, zawierają wiele szczegółowych danych 

biograficznych i wspomnienia osobiste, niektóre z nich wzbo- 

gacone są wykazami publikacji i rozmaitymi zestawieniami, 

prawie wszystkie także i fotografiami.

O roli, jaką odegrał profesor Jaczewski w Polskim Towa

rzystwie Entomologicznym już pisałem /patrz Biuletyn Infor

macyjny PTE, nr. 13 - 1974, s. 19-22 oraz Polskie Pismo 

Entomologiczne t. 41 - 1971, s. 713-722/ tymi więc odsyła

czami zakończę.

Doc. dr habil. Maciej Mroczkowski

Jubileuszowy Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Entomolo

gicznego

Ocenie dorobku entomologii Czechosłowacji i przedsta

wieniu perspektyw, poświęcony był Zjazd Seskoslovenske Spo- 

lecnosti Entomologicke pri 5saV, zorganizowany w dniach 

29 i 30 marca bieżącego roku, w którym upływa 70 lat dzia

łalności Towarzystwa. W jubileuszowym Zjeździe uczestniczyły 

delegacje towarzystw entomologicznych z Jugosławii, NRD, 

Polski, Rumunii, Węgier i ZSSR.

W pierwszym dniu Zjazdu przewodniczył Konferencji 

prof. dr Antonin Pfeffer, który też po zagajeniu wygłosił 

referat o działalności Towarzystwa. Przedstawił w nim jego 

długą i bogatą historię, dynamiczny rozwój, który doprowadził 

do tego, że Towarzystwo liczy obecnie ponad 750 członków.

W kolejnym punkcie, zgodnie z programem, przedstawicie

le delegacji zagranicznych złożyli gratulacje i w swoich 
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przemówieniach'życzyli dalszego rozwoju i sukcesów w ento

mologii. Odczytano również część z bardzo wielu nadesłanych 

telegramów.

Zasadniczy referat n.t. "Współczesny stan i perspekty

wy entomologii w Czechosłowacji" wygłosił członek SSAV prof. 

dr Vladimfr Landa. Przedstawił w nim ogólnie działalność 

naukową niezwykle licznych placówek, ważniejsze kierunki 

badań i planowany rozwój. Cechuje je wielostronność, obok 

tradycyjnych inicjuje się nowoczesne, eksperymentalne. Wyni

ki badań w coraz większym stopniu znajdują zastosowanie prak

tyczne.

Postępy w rozwoju badań entomologicznych na terenie 

Słowacji zreferował prof. dr Ladislav Korbel. Wskazał m. in. 

dziedziny, w których entomologia słowacka przoduje, osiągnię

cia w entomologii lekarskiej, synekologii.

Przewidziany w programie referat prof. dra J. Krato- 

chvila o "Powiązaniach czechosłowackiej entomologii z innymi 

naukami" nie został wygłoszony z powodu choroby prelegenta. 

Przeniesiono natomiast z programu sobotniego /z 30.III./ 

referaty o badaniach w zakresie fizjologii i ontogenezy owa

dów. Przedstawili je prof. dr Vladimir Novak i doc. dr Viktor 

Janda. Ten ostatni omówił badania prowadzone przez placówki 

Słowacji.

Referaty drugiego dnia Zjazdu poświęcone były poszcze

gólnym dziedzinom entomologii. Badania z zakresu ekologii 

owadów omówił doc. dr Jaromir Doskocil. Taksonomii owadów, 

nowych kierunków w niej dotyczył obszerny, bardzo interesują

cy referat dra Pavela Stysa przygotowany wspólnie z A. Volekem.
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Osiągnięcia w czechosłowackiej arachnologii, w której bada

nia akarologiozne rozwijają się szczególnie, przedstawił 

prof. dr Frantisek Miller.

Bardzo szczegółowy był zbiorowy referat n.t. entomolo

gii rolnej i leśnej, uwzględniający też badania nad szkodni

kami owadzimi przechowalni. Wygłosił go dr Josef Śedivy. 

W badaniach placówek ochrony roślin wprowadza się nowoczesne 

kierunki, wykorzystuje wyniki prac z zakresu fizjologii i in.

Kolejny referat poświęcony badaniom z zakresu entomolo

gii lekarskiej wygłosił prof. dr Bohumar Rosicky, prace z tej 

dziedziny prowadzone w Słowacji omówił dr Mercjak.

Stan zbadania fauny owadziej Czechosłowacji przedstawił 

dr Josef Jelinek. Jest on zadowalający, co w dużym stopniu 

zawdzięcza się pracy entomologów amatorów. W referacie uwzglę

dniony był poważny wkład entomologów czechosłowackich w zba

danie fauny światowej, ukazany liczny udział w ekspedycjach 

zagranicznych i w opracowaniach materiałów z nich.

Ostatni referat Zjazdu poświęcony był piśmiennictwu 

entomologicznemu. Wygłosił go dr Oldrich Smetana przedstawiając 

w ujęciu historycznym dorobek drukowany entomologów czecho

słowackich. Hajwięcej uwagi poświęcił oczywiście wychodzą

cemu od r. 1904 wydawnictwu: Óasopis Seskoslovenske Spolec- 

nosti Entomologicke.

W trzecim dniu Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Towa

rzystwa, w którym goście już nie uczestniczyli. Zebrania odby

wały się na Smichovie w Domu Kultury Przemysłu Metalowego 

na Placu 14. r£jna, w piątek 29 marca wieczorem w restaura

cji "Slovenska" była wspólna kolacja, a w sobotę po południu, 

po zakończeniu sesji, gospodarze zorganizowali dla gości 
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zagranicznych zwiedzanie zabytków na Hradcanach.

Zjazd, na który licznie stawili się członkowie brat

niego naszego Towarzystwa dał okazję do spotkania się z 

przyjaciółmi, poznania nowych kolegów, nawiązania z ni

mi współpracy, przedyskutowania spraw z dziedzin wspól

nego zainteresowania. Gospodarze troszczyli się o to, żeby 

nasz parodniowy pobyt był pożyteczny i przyjemny. Z gości 

zagranicznych grupa entomologów polskich była najliczniej

sza i niełatwo było nas zakwaterować w zawsze zatłoczonej 

turystami Pradze. Miasto, zawsze urocze, w ciepłej, sło

necznej pogodzie, w świeżej zieleni i wczesnowiosennych 

kwiatach było szczególnie miłe.

Prof. dr Aleksander Wróblewski

Problemy entomologiczne na I Ogólnopolskim Sympozjum 

Zoologów Gleby w Rogowie

W dniach 25 i 26 marca 1974 r. odbyło się w Rogowie, 

na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rol

niczej w Warszawie, sympozjum zoologów gleby. Tematem 

sympozjum były metody badań w zoologii gleb, a uczestniczy

ło w nim 51 zoologów oraz mikrobiologów.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Fauny 

Gleb przy Polskim Towarzystwie Gleboznawczym, między innymi 

w celu zainicjowania spotkań polskich zoologów gleby, przed

stawienia stanu wiedzy o metodach badań oraz ustalenia per

spektyw badawczych w tej dziedzinie wiedzy.

Sympozjum w Rogowie było także okazją do przedstawie

nia wstępnych wyników kompleksowych badań metodycznych zaini-
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cjowanych i prowadzonych przez Zespół Fauny Gleby P.T.G.

Otwarcia sympozjum dokonał Dziekan Wydziału Leśnego 

Akademii Rolniczej w Warszawie - prof.dr Andrzej Szujecki, 

słowo wstępne wygłosił przewodniczący Komisji Biologii 

Gleby P.T.G. - prof.dr Jerzy Sobieszczański.

W czasie sympozjum wygłoszono i przedyskutowano 19 

referatów, wśród nich dotyczące owadów glebowych.

W siedmiu referatach przedstawiono dotychczasowe wyni

ki kompleksowych badań metodycznych nad różnymi grupami bez

kręgowców glebowych. Badania te przeprowadzono na dwu po

wierzchniach leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym o iden

tycznym typie gleby lecz o zróżnicowanym poziomie wody grun

towej. Obie powierzchnie porośnięte były roślinnością tworzą- 
♦ 

cą zbiorowiska różniące się w klasyfikacji fitosocjologicz- 

nej zaledwie w ramach warinatu tego samego zespołu Vaccinie- 

to myrtilli-Pinetum typicum. Celem badań kompleksowych było 

wypracowanie metod oceny zoocenoz gleby w obrębie określo

nej fitocenozy oraz p.orównanie stopnia zróżnicowania zgru

powań bezkręgowców gleby dwu stosunkowo mało różniących się 

fitócenoz. Wyniki wymienionych badań przedstawione zostały 

w następujących referatachs

M. Górny - Założenia kompleksowych badań metodycznych 

w zakresie zoocenologii gleb leśnych.

A. Szujecki, S. Perliński - Metodyka pobierania prób do 

oceny zasiedlenia leśnych środowisk niejed

norodnych przez chrząszcze ściółkowe.

Cz. Błaszak, W.Niedbała, A. Rajski, A. Szeptycki - Zróżni

cowanie fauny owadów bezskrzydłych i rozto

czy glebowych w Vaccinieto myrtilli-Pinetum 
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typicum w Puszczy Kampinoskiej w zależ

ności od charakteru dna lasu.

A. Kalinowska - Metody oceny liczebności ślimaków lądowych.

K. Bomurat, J. Kozłowska, 2. Mianowska - Wpływ kilku synu- 

zjów boru sosnowego na kształtowanie się 

zespołów nicieni glebowych.

K. Jopkiewicz, D. Plisko - Ocena metod stosowanych do okreś

lenia liczebności i składu gatunkowego 

dżdżownic w dwu zróżnicowanych ekologicz

nie zbiorowiskach zespołu Vaccinieto myrti- 

lli-Pinetum typicum w Puszczy Kampinoskiej.

M. Górny - Metody zoocenologicznej oceny wazonkowców 

drzewostanów sosnowych, o zróżnicowanej 

okrywie gleby.

W pozostałej części spotkania zostały wygłoszone nastę

pujące referaty:

A. Szeptycki - Morfologiczna ewolucja glebowych skoczogonek. 

Z. Prusinkiewicz, O. Stefaniak, S. Seniczak - Wstępne bada

nia nad rolą mikroflory przewodu pokarmowego 

wybranych gatunków mechowców glebowych w pro

cesach humifikacji ściółek leśnych.

A. Leśniak - Metody wykorzystania badań z zakresu zoolo

gii gleby w sozologii.

S. Seniczak - Wpływ gatunkowej analizy stadiów młodocia

nych na wskaźniki ekologiczne mechowców.

A. Dzięczkowski - Badania ilościowe mięczaków i ich znacze

nie dla różnych dziedzin wiedzy.

L. Wasilewska - Nicienie jako grupa zwierząt w badaniach 
produkcyjnych.
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K. Jopkiewicz - Metody oceny liczebności i biomasy dżdżow

nic na polach uprawnych i w zadrzewieniu 

śródpolnym.

J. Szyszko - Metodyczne trudności określania ilościowo- 

jakościowych różnic między zgrupowaniami 

biegaczowatych różnych środowisk leśnych.

W. Niedbała - Próba określenia mikrośrodowisk właściwych 

dla Brachychthoniidae /Acari, Oribatei/.

K. Kasprzak - Skąposzczety osadów aluwialnych rzek.

J. Honczarenko - Wpływ niektórych herbicydów na entomofaunę 

glebową upraw roślin pastewnych.

J. Fedorko - Entomofauna gleby różnych upraw roślin zwią

zanych z płodozmianem ziemniaka.

Większość referatów omawiała szeroko rozumiane meto

dy i techniki stosowane w zoologii gleby. Niejednokrotnie 

nawiązywano w treści referatów do zagadnień mikrobiologii. 

W szerokim zakresie tematycznym referatów można było wyod

rębnić 3 grupy zagadnień. Pierwsze z nich dotyczyły badań 

fauny gleb z punktu widzenia oceny funkcji tych organizmów. 

W tej grupie zagadnień najbardziej podkreślano konieczność 

integracji badań z zakresu biologii gleb, a więc łącznego 

badania zarówno fauny jak i mikroflory gleb. Podkreślano 

konieczność rozwoju tego kierunku badań, jak dotąd słabo 

zaawansowanych.

Drugą grupę tworzyły referaty dotyczące badań nad 

wskaźnikami, czyli nad zastosowaniem zwierząt glebowych 

jako testów w badaniach określonych ekosystemów. Badania 

te, w których organizmy glebowe są najczęściej wskaźnikami 
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zjawisk, procesów zachodzących w ekosystemach są rozwijane 

dość intensywnie. Dalszy ich rozwój i możliwość wykorzysta

nia w praktyce gospodarczej warunkowany jest jednak równo

czesnym rozwojem badań podstawowych z zakresu fizjologii, 

biologii i ekologii organizmów glebowych.

Trzecią grupę : tworzyły referaty• dotyczące badań 

zoocenologicznych gleby, w sensie oceny składu gatunkowego 

i stanu ilościowego, a więc struktury zgrupowań, ocenianych 

na tle struktury ekosystemu. W badaniach tego typu punktem 

wyjścia była ocena zbiorowiska roślinnego, fitocenozy. Różne 

jednostki strukturalne fitocenozy, a więc określone mikro- 

środowiska, płaty roślinności, synuzja, są jak się okazało 

w różny sposób zasiedlane przez te same gatunki bezkręgow

ców glebowych. Tego rodzaju sposób podejścia stwarza możli

wość oceny związku między funkcjonowaniem ekosystemu, a je

go strukturą.

Wobec braku precyzyjnych metod oceny mikrośrodowisk 

drobnych zwierząt glebowych jest to na razie jeden ze sposo

bów orientujący o procesach zachodzących w obrębie ekosystemu.

Zarówno w referatach jak i w dyskusji podkreślano 

wielokrotnie celowość i konieczność integracji badań biolo

giczne glebowych. Integracja ta powinna wynikać z szerokie

go, ekologicznego patrzenia na glebę i na całość żyjących 

w niej organizmów - zwierząt i mikroflory.

Uczestnicy sympozjum zwiedzili arboretum i szklarnie 

w Rogowie pod opieką dr J. Tumiłowicza, muzeum zoologiczne 

po którym oprowadzał doc. dr S. Zaborowski oraz laboratorium 

do hodowli termitów, w którym prof. dr Jan Dominik zapoznał 
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zebranych ze spodobam! hodowli tych owadów przydatnymi n.in. 

do testowania substancji impregnacyjnych stosowanych do drew

na eksportowanego z Polaki.

Doc. dr habil. Mieczysław Górny

Współpraca Łódzkiego Oddziału PTE z młodzieżą studencką 

Jednym z tematów dyskusji kolejnych Zjazdów PTE jest 

problem popularyzacji entomologii wśród młodzieży, co nie

rozerwalnie wiąże się z efektywnym kształceniem w zakresie 

nowoczesnej i prawidłowej metodyki entomologicznej. Dys

kusja na ostatnim Zjaździe Towarzystwa w Poznaniu wykazała, 

że aktualny stan nauczania entomologii w szkolnictwie pod

stawowym i średnim a także na wyższych studiach rolniczych 

i leśnych nie jest zadowalający. Znamienny jest fakt braku 

dyskusji nad entomologią na wyższych studiach biologicznych. 

W dalszym ciągu stwierdzono, że sytuacja w tym zakresie z 

wielu obiektywnych przyczyn nie może ulec poprawie. Przebieg 

dyskusji na Zjeżdzie PTE w Poznaniu jest idealnym odzwiercie

dleniem sytuacji panującej u nas w tej dziedzinie dydaktyki.

W związku z istniejącą sytuacją, jednym z podstawowych 

kierunków działania PTE powinno być podejmowanie współpracy 

z młodymi entomologami zrzeszonymi w Sekcjach Entomologicz

nych Studenckich Kół Naukowych takich wyższych szkół jakj 

Uniwersytety czy Akademie Rolnicze. Koła Naukowe są wydatnie 

dotowane.przez SZSP oraz mogą za pośrednictwem tej organiza

cji zdobywać fundusze od władz terenowych. Ma to istotne zna

czenie przy organizowaniu terenowych grup badawczych w formie 
letnich obozów naukowych a także przy zakupie niezbędnego 
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sprzętu do prowadzenia tych prac. Pomoc Oddziału PTE w tym 

przypadku powinna polegać na sprawowaniu opieki naukowej 

oraz ułatwianiu zdobycia sprzętu entomologicznego.

Ze ścisłą współpracą między studentami a Oddziałem 

PTE mamy do czynienia w Łodzi. Sekcja Entomologiczna Studen

ckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego liczy 

około 30 członków. W jej skład poza studentami wszystkich 

lat studiów i wielu specjalizacji /zoologowie, botanicy, 

biochemicy/ wchodzą absolwenci utrzymujący z Sekcją ścisły 

kontakt. Współpracuje z nią także kilku wyjątkowo uzdolnio

nych uczniów szkół średnich. Przełomowym momentem historii 

Sekcji był fakt podjęcia przed dwoma laty badań mających na 

celu opracowanie charakterystyki entomofauny lądowej Wyżyny 

Łódzkiej. O wyborze tematu zadecydowała dostępność terenu 

oraz jego wyjątkowo słabe poznanie pod względem fauny owadów 

lądowych. W ubiegłym roku do badań tych przyłączyła się pod

sekcja entomologii wodnej podejmując badania nad chrząszcza

mi wodnymi torfowisk Kotliny Szczercowskiej oraz dopływów 

Warty w rejonie Jeziorska, terenu przyszłego zbiornika reten

cyjnego. Na największą skalę prowadzone są prace nad owadami 

lądowymi. Badania prowadzone jedynie w dolinie Pilicy zostały 

rozszerzone od 1972 roku na dolinę Warty w rejonie Burzenina 

i Jeziorska, Kotlinę Szczercowską oraz pobliskie okolice Ło

dzi. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie letnich 

obozów naukowo-badawczych a także licznych wyjazdów wiosną 

i jesionią. W 1974 roku planowane jest zorganizowanie na te

renie Wyżyny Łódzkiej minimum sześciu grup badawczych. Szcze

gółowymi badaniami zostaną objęte siedliska kserotermiczne 

doliny Warty gdzie zostaną zlokalizowane trzy grupy badawcze:
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w Działoszynie, Burzeninie oraz rejonie Jeziorska.

Z ciekawszych inicjatyw Sekcji należy wymienić wyda

wanie od 1972 roku Biuletynu Informacyjnego na wzór PTE 

oraz prace, aktualnie dobiegające do końca, nad utworze

niem Ogólnopolskiej Rady Sekcji Entomologicznych Studen

ckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników. Centrum informa

cyjne tej Rady mieści się w Łodzi, gdzie wydawany jest Ogólno

polski Biuletyn Informacyjny. Pierwsze posiedzenie Prezydium 

Rady połączone z Ogólnopolskim Sympozjum Entomofaunistycz- 

nym odbyło się w pierwszych dniach maja w Łodzi. Do współ

pracy przyłączyło się pięć Sekcji Studenckich K.T. Naukowych, 

z kraju. W tym roku został zorganizowany I Ogólnopolski Obóz 

Entomologiczny w Bieszczadach.

Plany Sekcji na najbliższy okres są bardzo szerokie i 

obejmują zorganizowanie Centralnego Studenckiego Archiwum 

Informacji Faunistycznych w postaci odpowiednich narastają

cych atlasów, wydawanie periodyku polegającego na druku 

tłumaczeń trudno dostępnych obcojęzycznych kluczy do posz

czególnych grup owadów itp. Interesujący jest wykaz aktual

nie opracowywanych grup owadów. Są tos dzienne Lepidoptera, 

Wodne Coleoptera oraz Silphidae, Hymenoptera Aculeata /z wy

jątkiem Apidae, Pormicidae/ oraz Diptera /Asilidae, Bomby- 

liidae, Stratiomyidae, Syrphidae i Conopidae/.

Współpraca Oddziału PTE z Sekcją układa się bardzo 

dobrze. W zasadzie trudno jest przeprowadzić wyraźną grani

cę pomiędzy działalnością obu organizacji. 12 członków Sekcji 

jest członkami Towarzystwa, trzech z nich wchodzi w skład Za

rządu i Komisji Rewizyjnej. Jak się uważa w Łodzi, fakty te 

spowodowały wyraźne ożywienie działalności Łódzkiego Oddziału
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PTE. Studenci licznie biorą udział w zebraniach Oddziału 

wygłaszając także na nich referaty. W kwietniowym Ogólno

polskim Sympozjum wezmą udział członkowie Oddziału, nie 

będący członkami Sekcji.

Oddział stara się zapewnić pomoc merytoryczną na 

letnich obozach naukowych oraz przy zdobywaniu niezbędnego 

sprzętu do badań jak optyka, szpilki entomologiczne, ga

bloty, rozpinadła itp. Studenci bardzo sobie cenią pomoc 

dr Zdzisławy Myślickiej, skarbnika Oddziału, która zajmuje 

się opieką naukową podczas akcji letniej. Z uznaniem przyj

mowana jest przychylna postawa pana Zygmunta Śliwińskiego, 

przewodniczącego Oddziału, który pomaga Sekcji wszystkimi 

możliwymi sposobami. Ha stałe koordynatorem pracy Sekcji 

i Towarzystwa jest mgr Bogusław Soszyński, sekretarz Oddzia

łu, który pełni w Sekcji funkcję doradcy naukowego.

Uważamy, że ta forma współpracy powinna przynieść' 

w najbliższym okresie konkretne rezultaty nie tylko w za

kresie opracowań entomologicznych ale także pozwoli wycho

wać młodych entomologów posiadających głęboką wiedzę i doś

wiadczenie. Wydaje mi się, że taka współpraca PTE ze studen

ckim ruchem naukowym jest godna naśladowania we wszystkich 

Oddziałach PTE w Polsce i w odpowiedni sposób spełnia ocze

kiwania młodzieży.

Moje rozmowy z członkami Komisji Nauki Zarządu Głów

nego SZSP wykazały gotowość podjęcia takiej współpracy nawet 

na szczeblu centralnym pomiędzy ZG SZSP a ZG PTE.

mgr Bogusław Soszyński
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Ruch amatorski w Górnośląskim Oddziale PTE

Coraz intensywniejszy rozwój biologii, w tym również 

i entomologii, zmusza do obrania wąskiej, czasochłonnej 

specjalizacji, co pozwala utrzymaó się w narastającym rytmie 

postępu wiedzy na świacie w danej dziedzinie, a w rezultacie 

otwiera możliwość uzyskania sukcesów badawczych. Postęp wyma

ga też posługiwania się coraz bardziej skomplikowanym i z re

guły kosztownym warsztatem naukowym, wymagającym gruntownego 

przygotowania. Jakie więc możliwości w tej sytuacji mają ama

torzy na polu entomologii obecnie ? Wszakże niegdyś właśnie 

amatorzy poważnie przyczynili się do dynamicznego rozwoju nie

których jej kierunków, szczególnie faunistyki i systematyki. 

Dzisiaj, przy napiętych zadaniach zawodowych w najlepszym ra

zie mogą oni poświęcić na rozwijanie swoich zainteresowań owa

dami raczej skromny limit czasu wolnego od zajęć podstawowych. 

Ponadto znaczenia nabrały tu również przeważnie ograniczone 

warunki mieszkaniowe. Zrodził się więc dylemat - zresztą nie 

ostatnio - jaki kształt powinien przybrać amatorski ruch w 

entomologii ? Z pewnością nie powinien przyjąć formy jedynie 

"sportowego hobby", jak widzą to niektórzy /Przekrój, nr 1369 

z 4 lipca 1971 r., str. 8-9/. Odzywają się poważne głosy, że 

przed amatorami ciągle otwarte są szerokie możliwości do dzia

łania w wielu zakresach np. w faunistyce, biologii, ekologii 

/E. Munroe, Badania profesjonalistów i amatorów nad motylami, 

Journ. Lep. Soc., 14, 1, 1960, str. 1-4/ czy genetyce owadów 

/R. Robinson, Genetyka motyli, Pergamon Press, 1971, 687 str./ 

Przy sposobności warto podkreślić, iż u nas do chwili obecnej 

szereg amatorskich kolekcji owadów stanowi podstawowy materiał 

do badań systematyczno-taksonomicznych, zoogeograficznych,
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faunistycznych itp.
niniejsza wypowiedź nie pretenduje do jakiejkolwiek 

oceny sytuacji, lecz sądzimy, iż pożyteczne może być tutaj 

podzielenie się niektórymi uwagami zebranymi w Górnośląskim 

Oddziale PTE, będącym chyba jedynym w kraju Oddziałem typo

wo amatorskim. Oddział ten oddalony od ośrodków akademickich, 

które poprzez obecność i liczny udział zawodowych entomolo

gów w działalności Towarzystwa mają możność rozwijania zain

teresowań owadami we wszystkich niemal kierunkach, skupia 

przede wszystkim amatorów i to nie tylko ze kląska ale i z 

wielu nieraz bardzo odległych zakątków kraju. Spośród 53 jego 

członków 80% interesuje się motylami, natomiast pozostali 

chrząszczami, ważkami, ochroną roślin i innymi zagadnienia

mi. Kolejne Zarządy Oddziału zawsze starały się ukierunkowy

wać jego członków na tworzenie kolekcji o wartościach nauko

wych, przeciwstawiając się tym samym często występującym 

u początkujących zbieraczy tendencjom bezcelowego kolekcjo

nerstwa. Z dużym powodzeniem inicjowane były również długo

falowe eksploracje wybranych obszarów i badania zespołowe.

Podejmowane inicjatywy, jak się wydaje, przyniosły 

efekty. Powstały wartościowe kolekcje dokumentalne, wykorzysty

wane w licznych opracowaniach specjalistycznych, Niektóre z 

nich zostały zakupione przez muzea, np. zbiory motyli P.H. 

Raebla i A.Drozdy czy zbiór chrząszczy M»Lessaera do Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu lub zbiór motyli E.Krajewskiego 

i zbiór chrząszczy C.Rojewskiego do Muzeum w Częstochowie. 

Sukcesywnie publikowane są rezultaty poszukiwań faunistycz

nych, a wieloletnie zespołowe badania nad lepidopterofauną 

Bieszczadów Zachodnich stanowią szczególnie dobry przykład 
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owocnej współpracy członków Oddziału /M. Bielewicz, Bada

nia entomologiczne członków Górnośląskiego Oddziału PTE 

w Bieszczadach Zachodnich, Biul. Infornu PTE, nr 11, 1973, 

etr. 16-18/. Kie zapominano także o popularyzacji wiedzy o 

owadach, nuin. w jej ramach zorganizowano przy znacznej po

mocy amatorów dużą wystawę "Barwny świat owadów" /Przegl. 

Zool., 16/2/ 1972, str. 256-258/.

Zainteresowania entomologów Górnośląskiego Oddziału 

PTE koncentrują się na faunietyce, jakkolwiek szereg in

nych problemów badawczych jest również podejmowanych, przede 

wszystkim przez członków związanych z instytutami naukowymi 

i muzeami. Przy szybko postępującej degradacji środowiska 

naturalnego, prowadzącej do drastycznych zmian w entomofau- 

nie, badania faunistyczne zmierzają ku stworzeniu dokumen

tacji obecnego stanu. Inna sprawa, że postęp w dziedzinie 

badań faunistycznych wymaga także unowocześnienia metod i 

starannego sprecyzowania zagadnień badawczych. Kierunek fa

unistyczny niewątpliwie nie jest jedynym, w którym entomolo- 

dzy-amatorzy mogą osiągać interesujące wyniki. Wypowiedź ta, 

być może, zachęci Kolegów do dyskusji nad "dniem dzisiej

szym" i "jutrem" amatorskiego ruchu w entomologii.

Mgr Andrzej W. Skalski
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Konferencja pt. "Entomofauna środkowego dorzecza Pilicy"~

Konferencję zorganizował w dniu 5.V.1974 roku Łódzki 

Oddział PTE. Gościny udzieliło Muzeum w Tomaszowie Mazowiec

kim, mieszczące się w secesyjnym pałacyku Tomasza Ostrowskie

go, założyciela miasta Tomaszowa i twórcy tamtejszego prze

mysłu /huty żelaza/. Współorganizatorem i gospodarzem Kon

ferencji było Muzeum i jego kustosz, mgr Józef Jastrzębski, 

który powitał przybyłych gości w liczbie około 60 osób. 

W imieniu Łódzkiego Oddziału PTE uczynił to także Przewod

niczący Oddziału, Kol. Zygmunt Śliwiński, 

następnie wygłoszono cztery referaty:

1. Zbiorczy: dr. T. Jażdżewska /jętki/, dr W. Kittel /wi

delnice/, dr S. Krajewski /wodne pluskwiaki/, dr J. Mar

kowski /komarowate/ i mgr K.Olszewski /wodne chrząszcze/ 

- "Pauna wybranych grup owadów wodnych rzeki Pilicy i 

zbiorników jej terasy zalewowej na odcinku Sulejów-Toma- 

szów Mazowiecki".

2. Mgr K. Olszewski - "Owady wodne rezerwatu Niebieskie 

źródła".

3. Z. Śliwiński - "Motyle dzienne /Lepidoptera - Rhopaloce- 

ra/ środkowego dorzecza Pilicy".

4« Mgr B. Soszyński - "Muchówki z rodziny bzygowatych 

/Syrphidae, Dlptera/ środkowej części doliny Pilicy".

W przerwie między referatami i po dyskusji, zgroma

dzeni zostali poczęstowani kawą i mieli okazję podziwiać 

wystawę pt. "Świat owadów" urządzoną według scenariusza 

p. Z. Śliwińskiego i utworzoną głównie z jego zbiorów /dużo 

pięknych, krajowych i egzotycznych motyli, chrząszczy, pros-
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toskrzydłych i modliszek/.

W godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka luksu

sowym autokarem do rezerwatu "Lubiaszów" /nadl. Kagórzyce/ 

w pow. piotrkowskim - pięknego naturalnego lasu mieszanego, 

Panuje tam jodła z domieszką dębu, lipy, sosny i kępami mo

drzewia polskiego. Liczne z tych drzew to wspaniałe kilkuset

letnie okazy.

W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili leżący na gra

nicach miasta 29-hektarowy rezerwat "Kiebieskie Źródła", obej

mujący kilka słynnych z pięlęnej barwy źródeł wywierzyskowych 

wraz z otaczającymi je zaroślami i lasem.

Mgr Irena Cissowska

III Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE

Sympozjum na temat "Ginące i zagrożone gatunki chrząsz

czy w Polsce" odbyło się w Białowieży w dniach 20-21.V.1974 

roku pod organizacyjną opieką kustosza Muzeum Przyrodniczego 

Białowieskiego Parku Narodowego dr Czesława Okołowa.

Otwarcia Sympozjum dokonał przewodniczący Sekcji Koleop

terologicznej dr Andrzej Warchałowski. Głos zabrał również, wi

tając gości, wiceprezes PTE prof.dr habil. Andrzej Szujecki a 

następnie przewodniczący Oddziału PTE w Białymstoku, mgr inż. 

Ludwik Wojdyna, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Och

rony Roślin.

Wygłoszono referaty»

1. Prof.dr habil. Andrzej Szujecki - Ginąca oraz zagrożone 

gatunki kusakowatych /Staphylinidae/ w Polsce i możliwość 

ich ochrony.
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2. Dr A.Leśniak - Zagrożenie owadów w Polsce i możliwość 

ich ochrony.
3. Doc. dr habil. Ca. Kania - O rzadkim przypadku masowego 

pojawu ryjkowca Notaris bimaculatus Fabr.

4. Mgr T. Plewka - Zagrożenie niektórych gatunków Carabidae 

żyjących na pobrzeżach wód.

5. Dr B. Burakowski - Puszcza Białowieska ostoją rzadkich 

chrząszczy.

6. Mgr I. Cissowska i dr A.Leśniak - Porównanie biegaczowa- 

tych /Carabidae/ na obszarze nadl. Puławy w latach pięć

dziesiątych i obecnie.

7. Doc. dr habil. M. Mroczkowski - Centrum Dokumentacji 

Faunistycznej Instytutu Zoologii PAN - cele, zadania, 

organizacja oraz współpraca z koleopterologami.

8. Doc. dr habil. J.Michalski, mgr inż. A. Gidaszewski, doc. 

dr habil. S. Bałazy - Godne uwagi lub ochrony gatunki w 

entomofaunie chrząszczy żerujących pod korą i w drewnie 

na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego.

9. Marek Tomalak - Fauna Mordellidae Wielkopolskiego Parku 

Narodowego,

10. Doc. dr S. Kaczmarek - 0 gospodarczym znaczeniu biedronek 

/Coccinellidae/.

Wszystkie wygłoszone referaty spotkały się z dużym 

zainteresowaniem uczestników Sympozjum oraz zaproszonych 

gości - Kierownictwa BPN i miejscowych placówek naukowych.

Duże znaczenie dla dalszego rozwoju koleopterologii 

w Polsce będzie mieć wcielenie w życie idei przedstawionych 

w referacie doc. dr habil. M. Mroczkowskiego. Zakłada on 
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włączenie się do międzynarodowej organizacji gromadzenia 

wiadomości dotyczących fauny świata. W Instytucie Zoologii 

PAN powstało Centrum Dokumentacji Faunistycznej, którego za

daniem jest zorganizowanie "banku danych", gromadzącego wia

domości rozproszone w piśmiennictwie a częstokroć w ogóle 

nie publikowane, zawarte w zbiorach specjalistów.

Sporządzono mapki konturowe Polski z uwzględnieniem 

międzynarodowej siatki kartograficznej. Wydrukowano też kar

ty do gromadzenia przez specjalistów danych, dotyczących wys* 

tępowania poszczególnych gatunków. Karty te, zwracane do Cen

trum Dokumentacji Faunistycznej zostaną naniesione na mapę 

i opracowane z pomocą maszyn matematycznych. Mogą byó cne 

zawsze źródłem wiadomości o gatunkach, interesujących specja

listów bądź amatorów. W przyszłości staną się podstawą dla 

specjalnych wydawnictw, jak atlas kartograficzny fauny Polski 

i inne. V pierwszym rzędzie chodzić tu będzie o gatunki pos

polite, gdyż w stosunku do nich najbardziej brak publikowa

nych danych. Będą wśród nich również gatunki zagrożone przez 

działalność człowieka.

Autor rozdał słuchaczom mapki konturowe i karty in

formacyjne.

Po dyskusji nad referatami przystąpiono do spraw or

ganizacyjnych Sekcji. Ustalono, że następne Sympozjum Koleop- 

terologiczne będzie zorganizowane przy współpracy doc. dr 

habil. S. Bałazego w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodo

wego, Puszczykowie, w maju 1975 roku.

Następnego dnia, przy wspaniałej pogodzie, uczestnicy 

odbyli całodzienną wycieczkę naukową po terenie BPN. Przewożę- 
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ni furkami, co było dodatkową atrakcją, obejrzeli pod opie

ką dr Cz. Okołowa większość biotopów i liczne drzewa - pom

niki przyrody tego największego w Europie Parku Narodowego. 

Za bramą do Parku zatrzymali się przy pamiątkowych tabli

cach, wmurowanych ku czci-twórców i najbardziej dla Parku 

zasłużonych ludzis prof. Józefa Paczoskiego, prof. Jana 

Jerzego Karpińskiego i prof. Augusta Dehnela.

Obecne Sympozjum, nader ciekawe i licznie obsadzone 

przez koleopterologów z całego Kraju /10 referatów, 13 auto

rów, 36 uczestników/ można uznać za pewnego rodzaju wstęp 

do jesiennego Walnego Zjazdu w Wiśle /10-12.X.br/

&gr Irena Cissowska

SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ I OGŁOSZENIA

Komunikaty

Kol. Ame Pedersen - członek Danek lepidopterologisk 

Porund interesuje się florą i fauną różnych części globu, 

posiada dużą kolekcję motyli. Chciałby nawiązać kontakt z 

polskimi zbieraczami, by wymieniać swoje okazy i doświad

czenia. Korespondencję może prowadzić w języku angielskim 

lub niemieckim. Jego adrest Baekkebrovej 4 
Tibirue

3220 Tisvildeleje
DANMARK

12.X.br/
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Kol. Yoshio Yoshida jest zainteresowany wymianą oka

zów motyli, a szczególnie Papilionidae /w tym Parnasius sp./ 

z terenu Polski. Wzamian za to oferuje motyle z Malazji, No

wej Gwinej, Indii, Konga, Brazylii i Japonii.

Jego adres: 521 Suguro, Ogawamachi,
Hikigun, Saitamaken, 
JAP AK
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