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POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

Nr 15 Warszawa grudzień 1974

KOMUNIKATY

XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Zarząd Główny i Zarząd Oddziału PTE w Bytomiu zawiada

miają, że XXXIV Zjazd PTE połączony z Sesją Naukową "Ento

mologia a ochrona środowiska" organizowany wspólnie z Komi

tetem PAN "Człowiek i środowisko", Komitetem Ochrony Roślin 

PAN, Zespołem "Człowiek i środowisko rolniczo-leśne" przy 

Wydziale V PAN oraz Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbyły 

sie ’ dniach 1O»12.X.1974 w Wiśle Uzdrowisku.

W Zjeździe uczestniczyło około 180 osób.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa obradujące w dniu 10.X. 

1974 r. podjęło uchwały:

- o nadaniu członkostwa honorowego PTE prof.dr Kazimierzowi 

Sembratowi, prof. dr Wacławowi Skuratowiczowi, prof. dr 

Janinie Wengris jako wyrazu uznania za wkład do rozwoju 

entomologii

- o częściowej zmianie Statutu Towarzystwa

- w sprawie powierzenia organizacji XXXV Zjazdu Towarzystwa 

Oddziałowi w Gdańsku.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarzą

dowi i wybrało Zarząd Towarzystwa i Komisje Rewizyjną, które 

ukonstytuowały się w następującym składzie:

ZG PTE: prezes - prof. dr Henryk Sandner, wiceprezes - prof.

dr Andrzej Szujecki, wiceprezes - doc.dr habil. Czesław Kania 
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sekretarz - dr Waldemar Mikołajczyk, skarbnik - dr Maria 

Kaczmarek, bibliotekarz - doc.dr habil. Piotr Niezgodziński.

Komisja Rewizyjna w składzie; prof.dr habil. W.Bazyluk, 

doc.dr habil. A.Anasiewicz, doc.dr habil. J.Pawłowski, dr 

M.Goos, dr B.Burakowski.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło wnioski przedstawione 

przez Komisję Wnioskową.

W czasie Walnego Zgromadzenia odbyła się uroczystość 

odznaczenia zasłużonych dla Towarzystwa członków Złotą Odzna

ką PTE nadane uchwałą ZG PTE na posiedzeniu plenarnym w dniu 

10.X.1974 r.

Złotą Odznakę otrzymali;

- prof.dr Henryk Sandner, prof.dr Janina Wengriś, prof. dr 

Aleksander Wróblewski, doc.dr habil. Maciej Mroczkowski, 

mgr Marian Bielewicz.

Ceremonii wręczenia odznaki dokonał wiceprezes Towarzystwa, 

prof. dr habil. A.Szujecki.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Entomologicz

nego za okres 1.VII.1972 - 31.7111.1974 /ekrót/

Walne Zgromadzenie Członków PTE w dniu 8.IX.1972 roku wy

brało Zarząd Główny i Komisje Rewizyjną, które ukonstytuowały 

się następująco;

Zarząd Główny

Prezes - Prof.dr Henryk Sandner - kierowanie całością oraz 

specjalna opieka nad ak

cjami ogólnoprogramowymi

Wiceprezes - Prof.dr Andrzej Szujecki - opieka nad wydawnictwami 

i wymianą
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Wiceprezes - Prof.dr Ryszard Łęski - opieka nad pracą Od

działów i sprawy człon

kowskie

Sekretarz - dr Waldemar Mikołajczyk - sprawy administracyjne

Skarbnik - dr Maria Kaczmarek - sprawy finansowe

Bibliotekarz- doc.dr Piotr Biezgodziński - opieka nad biblioteką

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - prof.dr Władysław Bazyluk 

Wiceprzewodniczący - dr habil. Wojciech Puławski 

Członek - Doc.dr habil. Jerzy Pawłowski

Zastępca Członka - dr habil. Anna Anasiewicz 

Zastępca Członka - dr Bolesław Burakowski

Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Warszawie, ul. 

Sowy Świat 72 /Pałac Staszica/. Kierownikiem Biura od 1.IX. 

1970 roku jest Zofia Kismanowska.

Polskie Towarzystwo Entomologiczne ma 14 Oddziałów z sie

dzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Gdańsku, Krakowie, 

Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Skierniewi

cach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Oddziały w Bydgoszczy 

i Rzeszowie zorganizowane zostały w okresie sprawozdawczym.

Poszczególne Oddziały skupiają następującą liczbę człon

ków;

Białystok /Woj.Stacja Kwarantanny i Ochrony 
Roślin, Mickiewicza 5/ - 16 członków

Bydgoszcz /Pilia Akad.Roln. w Poznaniu, ul. 
Bernardyńska 6/ - 21 n

Bytom /Muzeum Okręgowe, pl.Thaelmanna 2.J - 59 n

Gdańsk /Instytut Medycyny Morskiej, ul. 
Hibnera 1c/ - 26 it

Kraków /Akademia Rolnicza, pl.Wolność i 8/ - 59 tt
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Lublin /Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15/ -21 członków

Łódź /Muzeum Zakładu Ewolucjonizmu UL, 
Park Sienkiewicza/ - 26 n

Olsztyn /Akademia Rolniczo-Techniczna, 
Kortowo/ - 19 w

Poznań /Instytut Ochrony Roślin, ul.Miczurina 
20/ - 78 n

Rzeszów /Filia Akademii Rolniczej w Krakowie, 
ul.Gwardzistów 6/ - 17 «

Skierniewice /Instytut Sadownictwa, uI.PdiuoId-
giczna 18/ - 27 "

Szczecin /Akademia Rolnicza, ul.Janosika 8/ - 27 "

Warszawa /Polska Akademia Hauk, ul.Rowy
Świat 72/ -126 "

Wrocław /Akademia Rolnicza, ul.Cybulskiego
32/ - 46 "

Ogółem Towarzystwo liczy 569 członków, w tym 4 członków 

honorowych krajowych- prof. dr Hieronim Jawłowski, prof. 

dr Marian Kunberg, prof„dr Stanisław Smreczyńaki, prof. 

dr Jan Stach i 1 zagraniczny - prof.dr Edward Sawzdarg 

ze Związku Radzieckiego.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 110 nowych człon

ków, skreślono 24 osoby, w tym 16 na wniosek Oddziałów PTE 

ze względu na brak kontaktu i zaległości w opłacaniu skła

dek i 8 na własną prośbę. Zmarli w tym okresie - prof. dr 

Tadeusz Jaczewski - Członek honorowy Towarzystwa, Janusz 

Jarosiewicz i Jacek Krzyżanowski z Oddziału w Bytomiu, 

dr Jerzy Begdon z Oddziału w Lublinie, mgr Wiesława Stypa- 

Mirek z Oddziału w Poznaniu, dr Henryk Bubniak z Oddziału 

w Warszawie i inż. Jan Mrozowski z dawnego Oddziału w To

runiu.
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Kierowanie działalnością Towarzystwa miało charakter 

kolektywny - Zarząd Główny kierował działalnością Towarzy

stwa rozpatrując wszelkie zagadnienia na 19 posiedzeniach 

i 1 zebrania plenarnym. Omawiano na nich problematyką pracy 

i plany wydawnicze PTE, podejmowano uchwały w zakresie popu

laryzacji wiedzy o entomologii, usprawnienia funkcjonalności 

biblioteki, ożywienia działalności oddziałów itp.

W 1974 roku Zarząd Główny uzyskał w Polskiej Akademii 

Nauk dewizy na zakupienie importowanych austriackich szpilek 

entomologicznych w liczbie 269*500 sztuk, minucji - 30.000 

sztuk i 3.000 kartoników. Zostały one rozdzielone w oparciu 

o złożone zapotrzebowania między członków PTE, ze szczegól

nym uwzględnieniem entomologów-amatorów.

W ramach PTE istnieją 4 sekcje specjalistyczne działa

jące na zasadzie stałych komitetów organizujących sesje nauko

we i sympozja o specyficznej tematyce. Są tog Sekcja Entomo

logii Rolniczej prowadzona przez prof.dra Ryszarda Łęskiego 

od 24.VI.1969 roku. W jej skład wchodzi Grupa robocza d/s 

ekonomiki ochrony roślin, którą kieruje dr Wojciech Demby i 

Grupa dla problemu toksyczności pestycydów dla pszczół; Sekcja 

Koleopterologiczna z przewodniczącym,drem Andrzejem Warcha- 

łowskim, utworzona 31. III. 1971 roku; Sekcja Owadów Społecz

nych - przewodniczący dr habil. Bohdan Pisarski, powstała 

4.VI.1971 roku i Sekcja Entomologii Leśnej, zorganizowana 

13.U.1973 roku przez prof.dra Jana Dominika, której przewod

niczącą została obecnie dr habil. Krystyna Borusiewicz. Ich 

zadaniem jest stymulowanie rozwoju badań w pożądanych, nowych 

kierunkach. Powstanie tych sekcji traktujemy jako duże osiąg

nięcie, w wyniku którego nastąpiło uaktywnienie działalności
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Towarzystwa.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 sympozjów i 2 ze

brania zorganizowane przez omawiane sekcje, Zarząd Główny 

i Oddział PTE w Olsztynie.

- Sympozjum Sekcji Entomologii Bolniczej PTE - "Ekonomika 

ochrony roślin" - Warszawa, 23-24«III.1974 r. Uczestniczy

ło w nim 50 osób Reprezentujących różnorodne instytucje z 

całej Polski^ które wysłuchały 9 referatów naukowych.

- Zebranie Grupy roboczej d/e ekonomiki ochrony roślin zrze

szającej 30 członków - 25.IV.1973 roku poświecone ustale

niu metodyk badawczych i jednolitej nomenklatury.

- Zebranie poświęcone omówieniu i przedyskutowaniu planu prac 

badawczych z zakresu ekonomiki ochrony roślin - 9.IV.1974 

roku.

- II Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE - "Wykorzystanie 

badań fizjograficznych w zagadnieniach ochrony środowiska" - 

Cieplice, 10-11. H. 1973 z udziałem 19 osób. Wygłoszono 5 re

feratów, zorganizowano wyprawę naukową na przedpole Gór Ka- 

czawskich.

- III Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE - "Ginące i za

grożone gatunki chrząszczy krajowych" - Białowieża, 20-21.V. 

1974 r. - 36 osób wysłuchało 10 referatów naukowych i odbyło 

wycieczkę po terenie Białowieskiego Parku Narodowego .

- HI Sympozjum Sekcji Owadów Społecznych PTE - "Systematyka 

mrówek Europy środkowej" - Warszawa, 28-30.V.1973 r. Ugział 

wzięło 15 osób z kraju i 3 z zagranicy - HRF, Belgii 1 Włoch. 

Ytygłoszono 5 referatów, doniesienia naukowe i sprawozdania 

z aktualnie prowadzonych badań.
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- IV Sympozjum Sekcji Owadów Społecznych PTE - "Zespoły mrówek 

charakterystycznych środowisk Buropy" - Warszawa, 5tS.IX. 

1974 r. Wzigło w nim udział 13 osób z Kraju wysłuchując 2 

referatów i omawiając wyniki badań prowadzonych w roku 1974 

oraz plany na rok 1975-

- Sympozjum "Zadania entomologii w lasach znajdujących się pod 

wpływem pyłów przemysłowych" /połączone z utworzeniem Sekcji 

Entomologii Leśnej PTE/ - Chorzów, 25-26.VI.1973 r. z udzia

łem 34 osób. W ramach sympozjum, obejrzano wystawę "Człowiek 

a środowisko" otwartą w Wojewódzkim’ Parku Kultury i Wypo

czynku, obiekty leśne nadleśnictwa Panewnik leżące w zasięgu 

średniego zadymienia. Uroczysko Repecko w strefie bardzo sil

nego zadymienia i nadleśnictwa Świerklaniec - strefa kata

strofalnego zadymienia.

- II Sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej PTE - "Problematyka 

i metody badawcze w entomologii leśnej prowadzone przez posz

czególne ośrodki naukowe" - Rogów, 21-22.IX.1974 roku. Uczest

niczyło w nim 36 osób, wygłoszono 8 referatów, zwiedzono Ar

boretum, Alpinarium, Muzeum Leśne i Pracownię Terenową Insty

tutu Ochrony Lasu i Drewna Akademii Rolniczej w Warszawie.

- Sympozjum Oddziału Olsztyńskiego PTE "Entomofauna gleby i 

jej znaczenie gospodarcze" - Olsztyn, 14.X.1972 r., w którym 

uczestniczyło 26 osób. Wygłoszono 9 referatów naukowych.

W okresie sprawozdawczym wizytowały Zarząd Główny dwie 

kontrole z Wydziału Finansowego.
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W okresie sprawozdawczym, praca oddziałów miała 

następujący przebiegs

Oddział w Białymstoku - znajduje się w trakcie reorgani

zacji.

Oddział w Bydgoszczy - od 17.IH.1973 roku, tj, daty 

powstania, Oddział odbył 8 zebrań referatowo-dyskusyjnych 

na których przedstawiono 9 referatów ilustrowanych filma

mi, przezroczami oraz demonstracją zbiorów entomologicz

nych. Członkowie Oddziału wzięli udział w wycieczce do 

Zakładu Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce, gdzie za

poznali się z pracami badawczymi prowadzonymi w poszcze

gólnych pracowniach tego Ośrodka. Wraz z Wydziałem Nauk 

Przyrodniczych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Oddział 

zorganizował w Bydgoszczy sympozjum na temat "Problem 

pestycydów w świetle naturalnego środowiska". Urządzono 

wystawę pt. "Gospodarcze znaczenie trzmieli".

Oddział w Bytomiu - odbył 2 walne zebrania o charakterze 

organizacyjnym, 2 posiedzenia referatowo-dyskusyjne na 

których wygłoszono 5 referatów. Członkowie urządzili i 

współdziałali w zorganizowaniu 7 wystaw owadów chronio

nych i niektórych motyli oraz wystawy "Ochrona środowiska 

człowieka w zakładach pracy, szkołach i muzeach” zademon

strowali hodowlę owadów w jednej ze szkół, wygłosili 53 

pogadanki i prelekcje ilustrowane barwnymi przezroczami 

na otwarciu wystaw, dla kuracjuszy, na zebraniach towa

rzystw naukowych, różnych instytucji i szkół, przeprowa

dzili 40 wykładów naukowych na kursach organizowanych 
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dla sadowników, przodujących rolników, przodowników 

ochrony roślin i uczniów» Opublikowali wiele reportaży, 

relacji, artykułów, notatek, komunikatów i wywiadów w pra

sie codziennej i tygodniowej na terenie Wrocławia, Często

chowy, Bytomia, Bielska i Katowic, wygłosili 5 pogadanek 

radiowych, 21 Członków Oddziału ogłosiło prace naukowe i 

popularno-naukowe lub prowadzi badania nad ekologią owa

dów, metodami zwalczania szkodników, systematyką i biolo

gią motyli i chrząszczy, 4 osoby uczestniczyły w sympozjach 

zagranicznych a 12 - przebywało w różnych krajach świata 

zwiedzając zbiory muzealne, zbierając interesujące owady 

i poszerzając swoje wiadomości. Oddział opracował i wydał 

spis Członków z aktualnymi adresami, wydaje komunikaty 

wewnętrzne o charakterze organizacyjnym, prowadzi kronikę 

swojej działalności. Jest także organizatorem XKIV Zjaz

du PTE w ffiśle.

Oddział w Gdańsku - zorganizował 2 zebrania naukowe wspól

nie z Polskim Towarzystwem Parazytologicznym, 11 zebrań 

popularyzatorskich wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody. Urzą

dzono wycieczkę specjalistyczną, zwiedzano porażone przez 

borecznika obszary leśne na terenie Zarządu Lasów w Toru

niu. Oddział nawiązał kontakt z Sale Lecture Prancaise 

w sprawie pokazów filmów oświatowych o tematyce entomolo

gicznej, rozesłał ankiety informacyjne o prowadzonych pra

cach do 35 nauczycieli biologii w województwie gdańskim, 

w wyniku czego 4 osoby zgłosiły swe zainteresowania entomo

logiczne.
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Oddział w Krałęowie - odbył 17 zebrań referatowo-dyskusyjnych 

dla członków i sympatyków, na których wygłoszono 15 referatów, 

wyświetlono film przyrodniczy "Rzemlik-topolowiec, biologia 

i zwalczanie”. Wielu członków prowadzi daleko zaawansowane 

badania naukowe na terenach Białowieskiego Parku Narodowego, 

w Tatrach i w Bułgarii.

Oddział w Lublinie - zorganizował 4 zebrania członkowskie i 

7 zebrań naukowo-dyskusyjnych, na których wygłoszono 10 re

feratów i sprawozdań z pobytu w różnych ośrodkach naukowych, 

w Instytucie Ochrony Roślin-w Poznania, USA, Kanadzie i Buda

peszcie. Wielu Członków brało czynny udział w międzynarodowych 

sympozjach i zjazdach naukowych.

Oddział w Łpdzi - odbył 8 posiedzeń Zarządu i 3 zebrania refe

rat owo-dyskusyjne, na których wygłoszono 6 referatów.,. konfe

rencję naukową zorganizowaną przy współudziale Muzeum w Toma

szowie Maz. z okazji 23X-lecia PRL. Tematem jej była entomo- 

fauna środkowego dorzecza Pilicy. Wygłoszono 8 referatów, któ

rych wysłuchało przeszło 60 osób, obejrzano wystawę entomolo

giczną “Świat owadów" przygotowaną przez p. Zygmunta Śliwiński 

go. Uczestnicy wzięli także udział w wycieczce autokarowej do 

rezerwatów - leśnego "Lubiaszów" i geologicznego "Niebieskie 

Źródła" leżących nad Pilicą. Oddział zorganizował wycieczkę 

do Leśnego Zakładu Doświadczalnego AR w Warszawie połączonej 

ze zwiedzaniem Arboretum, Muzeum Leśnego i Pracowni Terenowej 

Instytutu Ochrony Lasu i Drewna AR w Warszawie. W ramach ba

dawczych prac terenowych podejmowane były liczne wyjazdy na 

teren środkowego dorzecza Pilicy, doliny Warty oraz Kotliny 

Szczero owakiej. Odbyło się też wiele wycieczek w okolice
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Łodzi. Oddział rozpoczął opracowywanie kartoteki bibliogra

fii entomofauny Wyżyny Łódzkiej. Utrzymuje ścisłą współpra

cę z Sekcją Entomologiczną Studenckiego Koła Bankowego Biolo

gów UŁ. Sekcja ta liczy 30 osób, z czego 12 jest Członkami 

PTE. Prowadzi ona intensywne badania nad opracowaniem charak

terystyki grup owadów lądowych i chrząszczy wodnych Wyżyny 

Łódzkiej. Członkowie Oddziału byli opiekunami pięciu obozów 

naukowo-badawczych zorganizowanych przez Sekcję, w tym obozu 

ogólnopolskiego w Bieszczadach.

Oddział w Olsztynie - zorganizował 10 posiedzeń Zarządu, 12 

zebrań referatowych, 2 zebrania szkoleniowe, a także sympo

zjum naukowe na temat "Entomofauna gleby i jej znaczenie gos

podarcze". Członkowie Oddziału wzięli udział w 2 wycieczkach 

szlakiem Kopernika i rozpoczęli badania nad entomofauną Mazur

skiego Parku Krajobrazowego, przeprowadzili przegląd stanu 

zdrowotnego zbóż w okolicy Olsztyna i wygłosili kilka pogada

nek na tematy entomologiczne w szkołach»

Oddział w Poznaniu - odbył 19 zebrań Zarządu i 13 zebrań nauko- 

wo-dyskusyjnych, na których wygłoszono 16 referatów ilustrowa

nych wykresami, tabelami i barwnymi przezroczami. Zorganizowa

no wycieczkę do Skansenu Pszczelarskiego w Swarzędzu, pokaz 

filmów o tematyce entomologicznej - Eartniki, Modliszka, Mrów

ki i mrowiska. Referenci dzielili się ze słuchaczami swymi 

wrażeniami z pobytu naukowego w Wielkiej Brytanii, Braneji 

i Czechosłowacji. Wielu Członków przyczyniło się do popula

ryzowania wiedzy entomologicznej w formie artykułów w czaso

pismach popularnonaukowych, pogadanek w radio i telewizji, wy

kładów na kursach szkoleniowych itp.
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Oddział w Skierniewicach - odbył 22 zebrania referatowo- 

dyskusyjne, na których wygłoszono 32 referaty i dzielono 

sie wrażeniami z pobytu naukowego w Szwajcarii i USA oraz 

4 zebrania Zarządu. Oddział zorganizował 15 osobową wyciecz

kę do Poznania w celu zapoznania sie z pracami tamtejszego 

Instytutu Ochrony Pośliń i Instytutu Ochrony Roślin Akademii 

Rolniczej. Członkowie Oddziału czynnie uczestniczyli w po

pularyzacji wiedzy entomologicznej opracowując 60 artykułów 

popularnonaukowych w różnych fachowych czasopismach w co

dziennej prasie, przeprowadzając 76 wykładów z zakresu 

ochrony sadów, nawiązując kontakty naukowe z 7 zagraniczny- 

sąi entomologami.

Oddział w Szczecinie - zorganizował 4 zebrania Zarządu, 

7 posiedzeń referatawo-dyskusyjnych, na których dzielono 

sie wrażeniami z podróży służbowych do Bułgarii, Rumunii, 

Czechosłowacji, BRD, ZSRR, Szkocji i Francji. Oddział urzą

dził wycieczką naukową nad Jezioro w G1innej, gdzie zade

monstrowano pokaz różnych metod połowu owadów i do Instytu

tu Ziemniaka w Boninie - pokaz terenowy prac doświadczal

nych w zakresie entomologii i ochrony roślin.

Członkowie Oddziału zamieścili 8 artykułów w czasopismach 

i wygłosili 8 wykładów na kursach i szkoleniach. Członkowie 

prowadzą ożywione kontakty z ośrodkami naukowymi zagranicą, 

brali udział w sympozjach i wygłaszali tam referaty.

Oddział w Taragąwje - odbył 15 zebrań referatowo-dyskueyj- 

nych, gdzie wygłoszono 13 referatów naukowych. Część z nich 

była ilustrowana przezroczami i filmami o tematyce entomo

logicznej, 2 zebrania poświęcone akcji badania entomofauny 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Zorganizowano 2 wycieczki. 
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w tym jedną poświęconą zapoznaniu się z terenem badań w 

Puszczy Kampinoskiej, drugą do rezerwatu modrzewiowego Mała 

Wieś k. Belska, Boguszyc i Leśnego Zakładu Doświadczalnego 

AR w Bogowie. Obejrzano tam Arboretum oraz Pracownię Tere

nową Instytutu Ochrony Lasu i Drewna AR w Warszawie. Człon

kowie Oddziału rozpoczęli produkcję gablot entomologicznych 

dla zainteresowanych osób. Zarząd wydał i rozesłał 16 komu

nikatów do użytku wewnętrznego.

Oddział we Wrocławiu - miał 4 posiedzenia Zarządu poświę

cone omówieniu planu pracy i spraw bieżących oraz 12 ze

brań referatowo-dyskusyjnych. Członkowie popularyzowali wie

dzę entomologiczną przez prowadzenie pogadanek i wykładów na 

różnych kursach /około 10 osób/, udzielanie konsultacji z za

kresu entomologii, pracę nad ekspozycją nowoczesnej wystawy 

entomologicznej przy Muzeum Zoologicznym we Wrocławiu. W czy

nie społecznym przeprowadzili dwukrotnie inwentaryzację księ

gozbioru Biblioteki PTE.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki

Zakres działalności Biblioteki w okresie Sstatniej ka

dencji Zarządu Głównego PTE nie uległ umienie i podobnie 

jak w latach ubiegłych obejmował* 

1. prace związane z ewidencją i magazynowaniem wydawnictw 

PTE, 

2. wymianę krajową i zagraniczną, 

3. ewidencję czasopism i druków zwartych, 

4. inne prace związane z działalnością biblioteki.
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Ogółem przyjęto do magazynu wydawnictw własnych To

warzystwa 10.645 egz. wartości 401.225 zł., rozchodowano 

3.691‘egz. wartości 114.149 zł. /bez pozycji wymiany kra

jowej i zagranicznej/. Polskie Pismo Entomologicz

ne lub Klucze do oznaczania owadów Polski są wysyłane w 

ramach wymiany do 10 instytucji krajowych i 275 zagranicz

nych. W zamian za wysłane w ten sposób wydawnictwa Biblio

teka otrzymała: 

czasopism - około 800 vol.

druków zwartych - " 180 "

odbitek - 590 egz.

W okresie sprawozdawczym rozszerzono wymianę o 32 

instytucje otrzymując od nich 50 nowych ciągów czasopism.

Sprawozdanie Redakcji Polskiego Pisma Entomologicznego

W okresie sprawozdawczym wydano następujące tomy

i zeszyty PPE:
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W okresie sprawozdawczym autorami prac w obu podsta

wowych działach było 23 entomologów z kraju i 6 z zagra

nicy /Anglia, Austria, Indie, Szwecja, USA/.

Współpraca z PWN jest prawidłowa. PPE ukazuje się re

gularnie. Napływ maszynopisów do Redakcji jest liczny.

Sprawozdanie Kolegium Redakcyjnego "Kluczy do oznaczania 

owadów Polski"

1. Kolegium Redakcyjne działało do dnia 25 lutego 1974 r. 

w następującym składzie: Przewodniczący: prof. dr hab. T. 

Jaczewski, sekretarz - ode. dr habil. «{.Mroczkowski, człon

kowie: prof.dr habil. W.Bazyluk, dr B.Burakowski, mgr A. 

Goljan, prof. dr J.Nast, prof.dr habil. M.Nunberg, doc. dr 

habil. W.Puławski, prof. dr habil. St.Smreczyński, prof. 

dr J.Stach, prof.dr habil. W.Szymczakowski, prof. dr habil. o 
P.Trojan, prof. dr habil. J.Urbański, prof. dr A.Wróblewski.

W dniu 25 lutego 1974 r. zmarł inicjator i _ prze

wodniczący od początku, tj. od 1952 r. - prof. dr habil. 

T.Jaczewski. Zarząd Główny PTE w oparciu o § 56 Statutu po

wołał nowe organy kierujące "Kluczami", a mianowicie trzy

osobowe Kolegium Redakcyjne /przewodniczący: doc. dr habil. 

M.Mroczkoweki, sekretarz: dr W.Mikołajczyk, członek: mgr 

A.Goljan/ oraz Radę Redakcyjną, w skład której weszli: prof. 

dr habil. W.Bazyluk, dr B.Burakowski, prof. dr J.Nast, doc. 

dr hab. W.Puławski, prof. dr habil. J.Razowski, prof. dr 

habil. St.Smreczyński, prof. dr habil. W.Szymczakowski, prof. 

dr habil. P.Trojan, dr A.Warchałowski, prof. dr A.Wróblewski. 

2. W okresie sprawozdawczym wydano drukiem 8 tomów "Kin- 

czy do oznaczania owadów Polski” o łącznej objętości 73,25
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arkuszy wydawniczych.

3. W produkcji znajduje się dalszych 11 tomów "Kluczy" 

o łącznej objętości około 84 arkuszy wydawniczych.

4. Nieco ponad 40 dalszych tomów "Kluczy" znajduje się 

w opracowaniu autorskim. Ogólna liczba autorów, biorących 

udział w pracach nad "Kluczami" wynosi 70, z których 25 

zakończyło opracowania swoich grup, a pozostali kontynuują 

pracę nad "Kluczami".

Sprawozdanie Redakcji Biuletynu Informacyjnego PTE

W okresie sprawozdawczym ukazało się 5 numerów Biule

tynu Informacyjnego PTE /9-13/ a nr 14 został wydrukowany 

w czasie zjazdu.

W numerach 9-13 zamieszczono w poszczególnych dzia

łach następującą liczbę pozycji:

Komunikaty - 14

Kronika Oddziałów - 32

Informacje Wydawnicze - 8

Entomologia w Polsce i Zagranicą y 25

Prezentujemy Pracownie Entomol. - 6

Skrzynka Łączności i Ogłoszenia - 5

Razem 90 pozycji o łącznej objętości 7 arkuszy.

Zgodnie z uchwałą ZG PTE honorowane były prace redak

torskie w wysokości 300 zł. za 1 arkusz oraz pozycje z 

Działów: Entomologia w Polsce i Zagranicą, Prezentujemy 

Pracownie Entomologiczne, gdzie honorarium autorskie usta

lono na 1.200 zł. za 1 arkusz. Honorowane mogą byó też 
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te informacje wydawnicze /np. recenzje książek, prac nau

kowych/, które nie są komunikatami ZG PTE i innych orga

nów Towarzystwa.

Honoraria autorskie za opracowanie w nr. 9-13 wy

niosły brutto 3.709 zł.40 gr., honoraria redakcyjne 

2.020 zł.
Nakład Biuletynu wynosi obecnie 600 egzemplarzy. Są 

one rozprowadzane bezpłatnie do wszystkich członków PTE 

za pośrednictwem Zarządów Oddziałów. Pewną ilość egzempla

rzy otrzymuje Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna 

m.st. Warszawy, oraz niektóre biblioteki regionalne i 

naukowe.

Wnioski Walnego Zgromadzenia.

Powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja Wnioskowa 

w składzie: doc. dr habil. Edmund Bakuniak /przewodniczą

cy/, doc. dr habil. Mieczysław Górny, prof. Stefan Alwin, 

doc. dr habil. Henryk Szelęgiewicz i doc. dr habil. Fran

ciszek Błażejewski opracowała następujące wnioski:

1. Nowopowołany Zarząd Główny winien poczynić starania o 

wydatne zwiększenie wymiany wydawnictw z ośrodkami za

granicznymi poprzez uzyskanie etatu drugiego bibliote

karza, względnie przez powiększenie prac zleconych

2. Celem uaktywnienia sprzedaży Polskiego Pisma Entomolo

gicznego, nowopowstały Zarząd Główny winien rozesłać 

do wszystkich członków informacje o warunkach prenume

raty wraz z odpowiednio wypełnionym przekazem pocztowym

3. Komisja Wnioskowa zaleca wprowadzenie do protokołu 

z Walnego Zgromadzenia następującego sformułowania:
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"Zebranie sprawozdawcze oddala punkt 7 protokołu Ko

misji Rewizyjnej w części dotyczącej sugestii zrówno

ważenia pod względem wartościowym wymiany zagranicznej. 

Wzrost wymiany zagranicznej jest konieczny dla meryto

rycznej działalności Polskiego Towarzystwa Entomolo

gicznego i nie powinien byś wiązany z buchalteryjnym 

bilansowaniem wartości wysyłanych i otrzymywanych wy

dawnictw.

4. Redakcja Biuletynu Informacyjnego winna uruchomić dział 

biuletynu pt. "Kącik amatora" w którym będą publikowane 

aktualne informacje dotyczące problematyki entomologów 

amatorów.

Znaczek Polskięgo Towarzystwa Entomologicznego

Z

Informujemy kolegów z przyjemnością, że została opra

cowana odznaka Towarzystwa. Tym samym sfinalizowaliśmy spra

wę ciągnącą się od wielu lat.

Projektantem jest znany artysta-grafik, mgr Jerzy 

Desselberger, wykonawcą Spółdzielnia Grawerska /róg ul. 

Świętokrzyskiej i Szkolnej/ z Warszawy. Są dwie wersje od

znaki: zwykła /stalowa, podoksydowywana/ i złota - jako 
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honorowe wyróżnienie, przyznawane przez Zarząd Główny PTE

Osobom i Instytucjom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.

Odznakę zwykłą mogą nabywać członkowie PTE za pośred

nictwem Zarządów Oddziałów.

Nowi Członkowie PTE

Na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 3.X.1974 roku 

przyjęto w szeregi Członków Towarzystwa następujące osoby:

mgr Ewa Żelazna, mgr Wiesława Pełczyńska /Oddział

w Bytomiu/

inż. Szczepan Jaszczęć, Bronisław Stachura, inż. Krys

tyna Orłowska /Oddział w Rzeszowie/

mgr Elżbieta Olechowicz, mgr Agnieszka Muszyńska, 

mgr Henryk Garbarczyk /Oddział w Warszawie/.

Na zebraniu w dniu 24.X.1974 roku przyjęto:następujące osoby:

mgr Zygmunt Zniszczyński /Oddział w Lublinie/

mgr Maria Borkowska, Witold Więźlak, Wojciech Weso

łowski, Stefan Sobczak, Wojciech Puchalski, Jacek »

Bańkowski, Małgorzata Peciakowska /Oddział w Łodzi/

mgr inż. Halina Sadlok, mgr liadiha Hassan El-Fayoumi ł

/Oddział we Wrocławiu/

i skreślono z listy Członków mgr inż. Stanisławę Korzec 

z Oddziału w Gdańsku.

W dniu 19.XII.1974 roku przyjęto w poczet Członków PTE 

następujące osoby:

Maciej Backo, dr Wiesław Słupczyński /Oddział w Lub
linie/
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mgr Stanisław Górny /Oddział w Olsztynie/ 

mgr Jadwiga Ziemnicka /Oddział w Poznaniu/

mgr Ryszard Sokołowski, inż. Małgorzata Borkowska- 

Łuczak /Oddział w Skierniewicach/

dr Joanna Pętał /Oddział w Warszawie/ 

a skreślono na wniosek Oddziału PTE w Krakowie mgr Krysty

nę Sulińską, mgr Marka Tomkowa i Józefa Spyrę.

KRONIKA ODDZIAŁÓW

Gdańsk

Odbyło się w dniu 14.XI.i974 r. zebranie Zarządu Od

działu, na którym omówiono podstawowe sprawy organizacyjne 

związane z przygotowaniem ZZXV Zjazdu PTE w 1976 r. Rozpa

trzono przedstawione przez Oddział Gdański PTE propozycje 

programowe. ZG PTE na posiedzeniu w dniu 19.ZII.1974 r. 

ustalił, iż konferencja naukowa Zjazdu będzie obradowała 

nad problemem: "Fauna i ekologia owadów Polski Północnej".

INFORMACJE WYDAWNICZE

Polskie Pismo Entomologiczne

W zeszycie 1 tomu 45 /1975/ Polskiego Pisma Entomolo

gicznego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Banaszak, J. - Materiały do znajomości złotolitek 

/Hymenoptera, Chrysididae/ południo

wej Polski
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Beiger, M. - Materiały do znajomości fauny swądów

minujących Polski południowo-wschod

niej. IV. Nowy gatunek z grupy Phyto- 

myza eymphyti Hd. /Diptera, Agromyzidae/

Buszko, J. - Acipitila exilidactyla sp. n. - nowy ga

tunek piórolotka /Lepidoptera, Pteropho- 

" ridae/ z Europy środkowej

Jaczewski, T., Wróblewski, A. - Dalsze uwagi o pluskwiakach 

/Heteroptera/ wodnych Mongolii

Kazenas, V.L. - Nowy gatunek rodzaju Diploplectron Pox 

/Hymenoptera, Sphecidae/ z Kazachstanu

Kerrich, G.J. - Wyniki badań nad typami czterech opisa

nych przez Gravenhorsta gatunków Exen- 

terinae /Hymenoptera, Ichneumonidae/

Kumanski, K. - Trichoptera zebrane na światło na Jezio

rach Mazurskich w latach 1964-1965

Michna, J. - Owady minujące dwóch biotopów leśnych

Wielkopolskiego Parku Narodowego

Paraschivescu, D. - Badania nad stosunkami troficznymi 

niektórych mrówek /Hym., Pormicidae/ 

i mszyc z rodzaju Aphididae i Łachni dae 

/Homoptera/ na dzikich roślinach w Rumunii

Puławski, W. - Dwa nowe gatunki Laminae /Hym., Sphe

cidae/ z Australii i Tunezji

Razowski, J. - Odwłokowe narządy wonne Homoneura 

/Lepidoptera/

Skalski, A.W., Śliwiński, Z. - Nowe dla Polski i interesują

ce gatunki motyli /Lepidoptera/. Częśó II



- 25 -

Kronika

Skrzypczyński , M. - Eurytoma bouceki n. sp. /Hymenoptera, 

Eurytomidae/ wyhodowany z nasion mo

drzewia europejskiego - Larix decidua 

Mili, i polskiego - L. polonica Rac.

Skrzypczyńska , M. - Reseeliówka modrzewiówka - Resseliella 

skuhravyorum n. sp. /Diptera, Cecido- 

myiidae/ wyhodowana z szyszek modrzewi

Smreczyński, S. - Orthochaetes /Trachysoma/ alpinum Pen 

ssp. beiferae ssp. n. /Coleoptera, CurcU 

liouidae/

Warncke, K. - Przyczynek do znajomości i rozmieszcze

nia tureckich Halictus /Hymenoptera, 

Apoidea/

Entomolog ia stosowana:

Franek, K. - Badania nad optymalnymi warunkami ho

dowli wołka zbożowego - Sitophilus gra- 

narius L. /Coi., Curculionidae/ do tes

towania insektycydów. I. Oddziaływanie 

czynników środowiska na rozwój owadów

Ignatowicz, S . - IV Międzynarodowy Kongres Akarologiczny

Przegląd piśmiennictwa

Recenzje różnych wydawnictw zagranicznych o owadach.
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W zeszycie 2 tomu 45 /1975/ Polskiego Pisma Entomolo

gicznego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Ebmer, A.W. - Rewizja palearktycznych gatunków ro

dzaju Haliotus, opisanych przez Brullego, 

Lucasa i Peresa /Halictidae, Halictinae, 

Apoidea/ - Uzupełnienie

Fischer, M. - Hearktyczne gatunki Phaenocarpa. Rewizja 

grupy A /Bymenoptera, Braconidae, Aly- 

siinae/

Haitlinger, B. - Badania parazytologiczne drobnych ssa

ków Gór Sowich /Sudety środkowe/. 11. 

Siphonaptera /Insecta/

Hołyński, B. - Sowy europejski gatunek z rodzaju Chry- 

sobothris Each. /Coleoptera, Bupresti- 

dee/

Horstmann, K, - Rewizja rodzaju Nemeritis Hdlmgren 

/Bymenoptera, Ichneumonidae/

Jażdżewska, Z. - Beoephemera maxima /Joly, 1870/ /Epheme- 

roptera, Beoephemeridae/ w Polsce

Kaźmierczak, Z. - Netelia virgata Pourcr. i Netelia silan- 

tjevi Kok. - nowe dla fauny Polski gatun

ki gąsieniczników /Hymenoptera, Ichneumo

nidae/

Nowosad, A. - Badania nad zmiennością morfologiczną 

Nycteribia kolenatii Theodor et Moscona 

/Nycteribiidae, Diptera/ w Polsce ■
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Strojny, W. - Obecny etan populacji obrostki murówki 

- Chalicodoma muraria /Fab./ /Hymenop- 

tera, Apidae/ w rezerwacie przyrody 

Skałki Strzeleckie pod Ząbkowicami 

śląskimi

Szadziewski, R. - Arnoldiola margaritae sp. n. /Cecidomyii- 

dae, Diptera/ z Polski

Wołyńska, J. - Prostoskrzydłe /Orthoptera/, karaczany 

/Blattodea/ i skorki /Dermaptera/ nie

których biotopów leśnych Wielkopolskie

go Parku Narodowego

Entomologia stosowana:

Franek, M. - Badania nad optymalnymi warunkami hodowli 

wołka zbożowego - Sitophilus granarius 

L. /Coi., Curculionidae/ - do testowa

nia insektycydów. Część II. Wpływ czyn

ników środowiska na zróżnicowanie wrażli

wości na insektycydy i głód

Gooa, IŁ. - Wpływ zabiegów mszycobójczych stosowa

nych w uprawach buraków cukrowych na 

stawonogi. Część 17. Badania nad owada

mi latającymi łowionymi do żółtych puła

pek

Przegląd piśmiennictwa:

Recenzje różnych wydawnictw zagranicznych o owadach.

Objętość zeszytu ca 15 ark.

Oddano do produkcji w grudniu 1974 r.
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ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZAGRANICĄ

IV Sympozjum Mirmekologlczne

W dniach 5-6 września br.odbyło się w Warszawie IV 

Sympozjum Mirmekologiczne zorganizowane przez Sekcję Owa

dów Społecznych PTE. Sympozjum poświęcone było typowym zes

połom mrówek występującym na obszarze Europy Środkowej.

Otwarcia obrad dokonał dr habil. Bohdan Pisarski. 

Następnie zostały wygłoszone referaty: mgr Wiesławy Biczyk 

"Zespoły mrówek typowych środowisk Karpat i Sudetów" i dr 

habil. B.Pisarskiego "Podstawowe zespoły mrówek Europy środ

kowej". Po referatach wywiązała się dyskusja.

Popołudniowa częśó obrad poświęcona była problemowi 

Monomorium pharaonis, w związku z nasilającym się znacze

niem sanitarno-epidemiologicznym tego gatunku. Dyskusji pod

dano wyniki dotychczas prowadzonych badań na świecie i w 

Polsce oraz kierunki badań w przyszłości i sposoby zwalcza

nia.

Drugiego dnia omówiono wyniki prac prowadzonych przez 

stałych uczestników Sympozjum Mirmekologicznego, oraz sprawy 

organizacyjne. Ustalono też plan działalności Sekcji na rok 

1975.

Prof. J; Wengris zbiera obecnie materiał mirmekologiczny 

w zakresie prac związanych z badaniem entomofauny dziki ej 

roślinności, sadów i ogrodów oraz kontynuuje badania nad 

mirmekofauną torfowisk.Doc.J. Wiśniewski zreferował wyniki 

inwentaryzacji mrowisk z grupy Formica rufa L. w Borach Tu

cholskich, badań nad zmiennością teratologiczną mrówek z 

grupy Formica rufa oraz obserwacji nad zachowaniem się mró

wek w gniazdach opanowanych przez grzyb Egeritella superfi- 
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cialia. Dr. I.Stawarski zebrał metarlał z grupy Formica 

rufa L. w Dolinie Kłodzkiej ponadto prowadzi stałe ob

serwacje nad biologią i rozprzestrzenianiem się Monomo- 

rium pharaonis na teranie Wrocławia. Mgr M. Wojciechowski 

przedstawił wyniki badań prowadzonych nad zagoszczeniem 

mrowisk Myrmica scabrinodis Syl. i Łasina flavus Fabr. oraz 

aktywnością termiczną i sezonową mrówek tych gatunków. Dr 

habil. B.Pisarski, w ramach badań nad fauną terenów zielo

nych Warszawy zbiera m.in. Formieidae.

Sprawy organizacyjne. Dr habil. B.Pisarski omówił 

działalność Sekcji Owadów Społecznych w roku 1974- W okre

sie sprawozdawczym, z powodu podjęcia przez zespół mirme- 

kologów Instytutu Zoologii PAK nowych zadań badawczych i 

zwiększenia zakresu obowiązków działalność w Sekcji była 

ograniczona. Następnie dr habil. B.Pisarski złożył spra

wozdanie z obrad XIII Uiędzynarodowego Kongresu UJSSI 

w Londynie.

Przeprowadzone wybory Zarządu Sekcji na stanowisko 

przewodniczącego powołały ponownie dr habil. B.Pisarskiego 

a:.na sekretarza mgr Wiesławę Biczyk.

Plany pracy na rok 1975- 1/ Zorganizowanie konferen

cji poświęconej Monomorium pharaonis. 2/ Zorganizowanie 

we wrześniu 1975 r. kolejnego Sympozjum poświęconego pro

blemom zawiadamiania u owadów społecznych. Systemy wymiany 

informacji są podstawą organizacji i funkcjonowania spo

łeczeństw owadów społecznych. Niestety w Polsce badania 

nad tym kierunkiem prowadzone są tylko marginesowo przez 

2-3 ośrodki. W celu zapoznania polskich badaczy owadów
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społecznych z najnowszymi osiągnięciami ośrodków zagranicz

nych wskazane byłoby zaproszenie kilku przedstawicieli za

granicznych ośrodków, specjalizujących się w tym kierunku 

badań.

Po sympozjum kilku jego uczestników odwiedziło pracow

nie mirmekologiczne.
dr habil. B.Pisarski, mgr W. Biczyk

II Sympozjum Sefcęji Entomologii Leśnej

W dniach 21 i 22 września 1974 roku odbyło się Sympo

zjum Sekcji Entomologii Leśnej PTE, poświęcone problematy

ce i metodom badawczym w entomologii leśnej, prowadzonym 

przez poszczególne ośrodki naukowe w kraju. Miejscem spot

kania był Leśny Zakład Doświadczalny Warszawskiej Akademii 

Rolniczej w Rogowie. W Sympozjum wzięły udział 34 osoby.

W imieniu organizatorów powitał zebranych przewodni

czący Sekcji Prof. dr habil. Jan Dominik. W sesji przedpo

łudniowej pierwszego dnia Sympozjma, prowadzonej przez 

prof.dr habil. Alfreda Szmidta wygłoszono cztery referaty:

1. Dr A.Leśniak - IBL, Warszawa "Metody i wyniki badań nad 

ekologią barczatki sosnówki"

2. Doc. dr habil. KLBeiger — UAJI, Poznań "Stan badań nad 

minowcami lasów liściastych"

3. Dr Z.Michalska — UAM, Poznań "Wyniki badań nad minowcami 

Białowieskiego Parku Narodowego"

4. Mgr K.J?liżyńaki - Instytut Ochrony Rnśl -jn, Poznań 

"Badania nad wirusami owadów leśnych".



- 31 -

Ba posiedzenia popołudniowym prowadzonym przez doc. 

dr habil. Krystyn® Borusiewicz zebrani wysłuchali nastę

pujących referatów*

1. Dr J.Bobiński - Kampinoski Park Narodowy "Niektóre za

gadnienia związane z ochroną mrówki ómawej na terenie 

KPN"

2. Dr Cz.Okołów - Białowieski Park Narodowy "Tematyka prac 

badawczych z zakresu entomologii leśnej prowadzonych 

przez BPNJ
W drugim dniu Sympozjum w czasie obrad przedpołudnio

wych, które prowadził dr inż. Roman Gadzikowski wygłoszone 

zostały dwa referaty*

1. Prof.dr habil. A.Szmidt - AR w Poznaniu "Tematyka i me

tody badań z zakresu entomologii leśnej prowadzonych 

przez Instytut Ochrony Lasu AR w Poznaniu"

2. Prof. dr habil. J.Dominik - AR w Warszawie "Metody i 

wyniki badań nad środkami ochrony drewna przed owada- 
min.

Wszystkim referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. 

Należy dodaó, że w Sympozjum wzięli udział pracownicy te

renowi ochrony lasu, delegowani przez Okręgowe Zarządy La

sów Państwowych oraz przez Zespoły Ochrony Lasu.

W części organizacyjnej prof.dr habil. J. Dominik 

podziękował wszystkim członkom Sekcji za dotychczasową 

pomoc i współpracę. Stwierdził, że częste zmiany na stano

wisku przewodniczącego będą skutecznie przeciwdziałać skos

tnieniu Sekcji i dopomogą w spopularyzowaniu badań prowa

dzonych przez różne ośrodki naukowe.
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Ba wniosek ustępującego przewodniczącego na stanowisko 

nowego przewodniczącego Sekcji Entomologii Leśnej PTE ze

brani jednogłośnie wybrali doc. dr habil. Krystynę Boru- 

siewicz z Zakładu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Ustalono, że kolejne Sympozjum odbędzie się jesienią 

1975 roku, a tematem jego będą metody biologiczne w ochro

nie lasu.

Po obiedzie, na zakończenie Sympozjum jego uczestnicy 

zwiedzili Pracownię Terenową Instytutu Ochrony Lasu i Drewna 

AR w Warszawie, Arboretum Rogowskie oraz Muzeum Leśnictwa.

Mgr Bogusław Soszyński

Sesja "Entomologia a ochrona środowiska". Wisła 

10 - 12.X.1974

W dniach 1O-12.X.1974 odbył się XXXT.V Zjazd PTE w

Wiśle połączony z sesją naukową pt. "Entomologia a ochrona 

środowiska". Została ona zorganizowana przez Polskie Towa

rzystwo Entomologiczne, Komitet Naukowy PAN "Człowiek i 

środowisko” i Zespół "Człowiek a środowisko rolniczo-leśne" 

przy V Wydziale PAN.

Zebranych przywitał Przewodniczący Komitetu Organiza

cyjnego XXXIV Zjazdu PTE - mgr Adrian Bielewicz a otwarcia 

sesji w zastępstwie nieobecnego prof. dr W.Michajłowa do

konał prof.dr P.Trojan-

Przewodniczącymi obrad sesji byli profesorowies

S.Kapuściński, J.Opyrchałowa, K.Tarwid, J.J.Lipa.

W czasie trwania sesji wygłoszono 43 referaty.

W I referacie "Ogólne zasady i podstawy ochrony przy

rody w nawiązaniu do entomologii" doc.dr habil. M.Mroczkowski 
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poinformował o powstaniu międzynarodowej organizacji "Kar

tografia bezkręgowców Europy", której członkiem jest Cen

trum Dokumentacji Faunistycznej przy Instytucie Zoologii 

PAB powstałe w 1973 roku. Omówił zadania tej instytucji, 

której celem jest ewidencja fauny przy pomocy nowoczesnych 

metod traktowana jako podstawa gospodarki naturalnymi zaso

bami środowiska.

Doc.dr habil. H.Szelęgiewicz omówił biotypy mszyc i 

ich znaczenie dla potrzeb ochrony roślin.

II problem "Zagrożenie i ochrona entomofauny". 

Doc. dr habil. A.Kostrowicki scharakteryzował niezadowala

jący stan obecny ochrony gatunkowej i rezerwatowej w Polsce 

postulując nowe rozwiązanie tego zagadnienia /ochrona i 

kształtowanie siedlisk/. Mgr A.Skalski mówił o wyginięciu 

niektórych gatunków motyli!.

III problem "Wpływ eksploatacji zasobów naturalnych i 

przemysłu na entomofaunę". Prof. dr Z.Schnaider stwierdził, 

że wpływ przemysłu na entomofaunę jest słabo zbadany. 

Ilustrował to zagadnienie przykładami z okręgów przemysło

wych. Temu samemu problemowi poświęcone były następne czte

ry referaty omawiające następujące problemy; liczebność mszyc 

i entomofauny w uprawach brzozy na terenie GOP /dr J.Chłodny/ 

entomofaunę modrzewia europejskiego na terenach o różnym stop

niu skażenia powietrza /mgr M.Witrylak/, entomofaunę olszy 

czaznej i szarej pozostających pod wpływem emisji przemysło

wych /mgr M.Tomków/ oraz zimujące stadia rozwojowe szkodliwej 

fauny sadów w rejonie Zakładów Przetwórczych Siarki /dr Z. 

Przybylski/.
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IV problem "Wpływ urbanizacji na entomofaunę". 

W powyższym referacie prof.dr P.Trojan i doc. dr habil. 

B.Pisarski umówili cechy charakterystyczne środowiska 

zurbanizowanego a następnie przedstawili dane charakte

ryzujące entomofaunę dużych miast, w tym i Warszawy. Ko

rei era t doc.dr habil. J.Wiśniewskiego poświęcony był głów

nie epidemiologicznej roli fauny środowisk zurbanizowanych 

ze szczególnym uwypukleniem mrówki faraona jako nowego 

szkodnika. O hematofagicznych komarach w aglomeracji miej

skiej mówiła doc.dr habil. B.Skierska, a o wpływie gospo

darki człowieka na występowanie Chrolopidae w zielonych te

renach miasta Lublina - doc.dr habil. J.Hubicka.

V -problem "Wpływ turystyki na entomofaunę” został omó

wiony szczegółowo w referacie dr Czesława Okołowa.

VI problem "Wpływ gospodarki rolnej na entomofaunę".

Po ogólnym wprowadzeniu do tego problemu przez doc.dr habil. 

J.Honczarenko w zastępstwie nieobecnego prof.dr J.Prończuka, 

dr J.Łuczak omówiła zubożenie fauny pająków pod wpływem 

zabiegów agrotechnicznych, dr Z.Ciesielska wpływ sąsiedztwa 

pól uprawnych na faunę Chloropidae, a mgr A.Czarnecki /Prze

czytano referat/ - wpływ zabiegów agrotechnicznych na Aptery- 

gota.

VII problem "Wpływ gospodarki leśnej na entomofaunę". 

Prof. dr A.Szujecki zwrócił uwagę na trzy zagadnienia; wpływ 

składu gatunkowego drzewostanu na entomofaunę, wpływ zabie

gów pielęgnacyjnych 1 wpływ nawożenia 1 uprawy gleb na owady. 

Buc.dr habil. M. Górny przedstawił konieczność prowadzenia ba

dań podstawowych oraz uwspółcześnienia metod badawczych i apa^ 
ratu pojęciowego.
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i
Dr J.Sawoniewicz przedstawił wyniki badań nad wpro

wadzeniem liściastych podszytów do drzewostanów sosnowych 

i ich wpływem na gąsienicznikowate a dr S.Bazur - wpływu 

podszytu i siedliska leśnego na przebieg sukcesji chrząsz

czy podkorowych. Dr R.K.Cykowski natomiast badał wpływ la

su na występowanie biegaczy i kusaków na łąkach.

VIII problem "Uboczne oddziaływanie i wpływ pestycydów 

na entomofaunę", został ogólnie scharakteryzowany przez prof. 

dr H.Sandnera i stanowił wstęp do 13 referatów omawiających 

wpływ związków chemicznych stosowanych przeciwko stonce na 

poszczególne grupy owadów i pająków w różnych uprawach? na 

pluskwiaki różnoskrzydłe - doc. dr habil. T.Ziarkiewicz, 

doc. dr habil. Cz.Kania, mgr E. El-Fayoumni i mgr M.Kelm, 

na pajęczaki - dr H.Czajka i doc.dr habil. Cz.Kania, na bie- 

gaczowate i kusakowate - dr M.Goos, doc.dr habil. T.Riedl, 

mgr B.Czaplicka, na blonkówki - dr H.G00S i mgr U.Maruszew- 

ska, na drapieżne pluskwiaki w sadach - doc.dr habil. E. 

Niemczyk, na gąsienice rolnic - dr J.Hapiórkowska-Kowalik, 

na biedronki - mgr W.Winiarska, na niektóre grupy owadów - 

dr K.Klein, na występowanie stonki ziemniaczanej - dr habil» 

A.Anasiewicz, mgr B.Jaśkiewicz i doc.dr habil. T.Ziarkie- 

wicz, na entomofaunę gleby - doc.dr habil. J.Honczarenko 

oraz na zróżnicowanie wrażliwości na pestycydy leśnych i 

polnych społeczeństw Lasius niger - mgr W.Biczyk i mgr W. 

Czechowski/. Szczególne zainteresowanie wzbudził referat 

prof. dr J.Opyrchałowej, dr M.Goos i mgr Drozdowskiej do

tyczący propozycji obniżenia stopnia chemizacji w ochronie 

roślin.
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IX problem "Selektywizacja metod chemicznych1' omówił 

doc.dr habil. E. Bakuniak. Selektywne środki ochrony roś

lin zostaną wprowadzone od praktyki ochrony roślin po roku 

2000.
X problem "Metody biologiczne zwalczania szkodliwych 

owadów" został opracowany przez prof.dr J.J.Lipę. Stano

wił on szerokie tło do referatów i dyskusji na temat sta

nu i perspektyw stosowania walki biologicznej w Polsce.

Prof.dr J.Wengris przysłała referat na temat znacze

nia ptaków w ochronie sadów przemysłowych a dr. R.Pisarska 

i dr W.Mikołajczyk scharakteryzowali rezerwy afidofagów na 

uprawach lucerny w Polsce.

Prof.dr A.Szmidt /referat odczytano/ badając wrażli

wość różnych stadiów rozwojowych gąsienic motyli na Bacillus 

thuringiensis udowodnił, że najskuteczniej można nimi zwal

czać szkodniki w najmłodszych stadiach rozwojowych.

Doc.dr habil. Cz.Kania podzielił się z zebranymi wyni

kami swoich badań nad wpływem sztucznych feromonów na omac

nicę prosowiankę.

Referat prof. dr J.Boczka "Metody genetyczne zwalcza

nia szkodliwych owadów" został odczytany z powodu jego nie

obecności na sesji.

W sobotę, 12.X.1974 odbyła się ciekawa całodniowa 

naukowo-folklorystyczna wycieczka w Beskid Śląski i Żywiecki.

Sprawny przebieg obrad i zakończenie ich piękną wyciecz

ką zawdzięczamy Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu i Górno

śląskiemu Oddziałowi PTE w Bytomiu z mgr E.Bielewiczem na 

czele. Uczestnicy Zjazdu wyrazili mu swoje uznanie i ser
deczne podziękowanie.

dr Jadwiga Łuczak, dr Antoni Wasylik
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IV. International Congrega of Acarology, Saalfelden 

/Austris/, 12-19.VIII.74

IV Międzynarodowy Kongres Akarologiczny obradował w 

dniach 12 - 19 sierpnia 1974 r. w Saalfelden, małej miej

scowości położonej w Alpach Austriackich. Wzięło w nim 

udział około 200 uczestników z 35 krajów.

Obrady w imieniu organizatorów otworzył dr R.Schuster 

/Prezydent Kongresu/ i dr F.Radovsky /przewodniczący Komi

tetu Kongresu Akarologicznego/.

Z referatem inaugurującym pt. "Of mites and men - Quo 

Vadis? - Deans of American Acarology" wystąpił dr A.Tyller 

Wooley /USA/. Podał on krótki przegląd osiągnięć nauki o 

roztoczach i przedstawił sylwetki ojców amerykańskiej akaro- 

logii - Banksa, Ewinga, Jakota, Bakera i Whartona.

Dalsze obrady toczyły się w 12 sekcjach: 1/ roztocze 

glebowe, 2/ wodopójki, 3/ roztocze roślinne, 4/ roztocze - 

szkodniki produktów przechowalnianych,5-6/ roztocze pasożyt

nicze, 7/ roztocze ważne w medycynie i weterynarii, 8/ rozto

cze i epidemiologia, 9/ taksonomia i filogeneza, 10/ morfo

logia, fizjologia i biologia, 11/ genetyka, 12/ zwalczanie 

szkodników - metody biologiczne, chemiczne i fizjologiczne. 

Odbyły się także sympozja: 1/ roztocze gniazd ptasich i drob

nych ssaków, 2/ odżywianie się roztoczy, 3/ biologiczne meto

dy walki ze szkodnikami, 4/ aktualny stan genetyki roztoczy, 

5/ budowa i funkcja aparatu gębowego roztoczy z grupy Asti- 

gmata, 6/ fizjologia kleszczy.

W czasie 4 dniowych obrad przedstawiono ponad 150 refera

tów. Nie sposób jest tu podać pełną problematykę omawianą w 

tak dużej liczbie referatów, dlatego w niniejszym sprawozdaniu 
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zasygnalizuje tylko najważniejsze i najciekawsze doniesie

nia wygłoszone na sekcji 3 i 4 oraz na sympozjum 2 13.

Program sekcji 3 obejmował 16 referatów dotyczących 

roztoczy roślinnych, z których 2 omawiały szkodliwy wpływ 

żerowania przędziorków na procesy fizjologiczne rośliny. 

Dr D.Kropczyńska /AR Warszawa/ przedstawiła wyniki badań nad 

fotosyntezą, fotooddychaniem i oddychaniem liści truskawek 

zarażonych Tetranychus urticae, a dr Aly H.Rasmy /Egipt/ 

omówił wpływ roztoczy Eutetranychus orientalis żerujących 

na sadzonkach pomarańczy na zawartość azotu, fosforu, po

tasu i barwników w liściach. Doniesienia o biologii roz

toczy roślinnych wygłosili: dr G.P. Channa Basavanna /In

die/, dr E. Hatzinikolis /Grecja/, dr G.W. KTantz /USA/ 

i dr H.H. Attiach /Egipt/. Dr S.L. Poe /USA/ omówił roz

wój Tetranychus urticae Koch . Wpływ pożywienia i tem

peratury na rozwój, płodność i długość życia T. telariue 

był tematem doniesienia dr S.K. Gupty /Indie/. Pozostałe 

referaty wygłoszone na tej sekcji dotyczyły zagadnień 

faunistycznych.

Na sekcji 4 "Roztocze - szkodniki produktów przecho- 

walnianych", której przewodniczyła dr E. Zdarkora /Czecho

słowacja/, wygłoszono 8 referatów, z których delegacja 

polska przedstawiła dwa. Interesujące badania nad starze

niem sie u Tyrophagus putrescentiae omówili prof. dr Jan 

Boczek i dr B.Czajkowska /AR Warszawa/. Autorzy podali in

formacje o wpływie wilgotności, ilościowego i jakościowego 

składu pokarmu oraz jego braku na długość życia samic i 

samców. 0 wpływie COg na.T. putrescentiae mówił dr Z. 

Stępień /AR Warszawa/ stwierdzając, że COg jest doskonałym
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środkiem, który może zastąpić pestycydy w walce ze szkod

nikami produktów prze chowalnianych. Z pozostałych na uwa

gę zasługuje referat dr E. Z^arkowej omawiający zachowanie 

się rozkruszków podczas poszukiwania pokarmu ■ oraz dr B.ś. 

Crossa /USA/ o dynamice wzrostu populacji Caloglyphua bo- 

harti.

la sympozjum "Zwalczanie roztoczy - szkodników metodami 

biologicznymi" zgłoszono 7 referatów dotyczcących tylko za

gadnień biologicznej walki z przędzlorkami /Tetranychidae/ 

z wykorzystaniem drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae 

Dr lly H. Rasny /Egipt/ omówił wpływ ilościowego stosunku 

drapieżca: ofiara na efektywność Phytoseiidae w niszczeniu 

populacji Tetranychus arabicus w warunkach eksperymentalnych 

a dr E.A. Elbadry /Egipt/- zależność między drapieżnością 

Amblyoeius gossipi a jego płodnością. O roli T. arboreus 

w niszczeniu populacji przędziorków w warunkach natural

nych mówił Ili M.T. liazee /US1/, a o wynikach stosowania 

biologicznych metod walki z T. urticae i T. atlanticus w 

Bułgarii poinformował dr I. śtanasor.

Program sympozjum "Odżywianie się roztoczy", któremu 

przewodniczył prof.dr J.G. Rodriguez /BS1/, obejmował 4 re

feraty. Dr. H. Daneahrar /Xjan/ przedstawił wyniki badań 

nad wpływem pożywienia /różna gatunki i ramy grzybów/ na 

rozwój, śmiertelność, rozpoczęcie składania jaj, płodność 

1 wyląg larw z jaj Caloglyphua berleaei. Prof. dr J.O. Rod- 

riguez mówił o wpływie takich dodatków do pokarmu jaki 

sorbinian potasu, propionian wapnia, kwas fumarowy 1 in. 

na rozwój Caloglyphua berlesei i Tyrophagus putrescentiae, 

ich wagę i syntezę białek. Dr Jtohsen 3. Tadroa /Egipt/ 

przedstawił donieaienie s specjalizacji pokarmowej wśród
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aschowców /Oribatei/, a dr H.A. Zaher /Egipt/ o odżywianiu 

sit drapieżnych roztoczy z gatunku Cunaxa capreolus.

Obciąłbym zwrócić jeszcze uwagę na trzy referaty, które 

mogą zainteresować szersze kręgi entomologów, gdyż dotyczą 

związków roztoczy z owadami. Dr Karle A. Grosa /USA/ omówił 

biologię 4 gatunków roztoczył Glyphanoetus nomiensie /Anoeti- 

dae/, Inęaripee aaericanas /Scutacaridae/, Caloglyphus bohar- 

ti /Acaridae/ i frochometrlum tribulatum /Pyemotidae/ zwią

zanych z gnieżdżącą się w ziemi błonkówką Komie melanderi 

/Halictidae/, a dr Carloa H.W. Flechtmann /Brazylia/ opisał 

biologię pasożytniczych roztoczy z rodziny Tydeidae znale

zionych na błonkótjkach z rodziny Meliponidae. Długoletni ba

dacz roztoczy występujących na motylach, dr Aaher E. Treat 

/USA/ doniósł o otrzymaniu w warunkach laboratoryjnych form 

dojrzałych i nysrf Laptue sp. z larw zebranych z Amathea 

c-nigrum /Boctuidae/ oraz podał wiele szczegółów z ich bio

logii.

Vazystkie referaty i doniesienia wygłoszone na Kongre

sie zostaną opublikowane w 1975 roku w "Proceedinga of the 

4th International Congress of Acarology, 1974".

V toku obrad wybrano 10-osobowy Komitet Akarologiczny, 

którego przewodniczącym został dr P. Badovsky /USA/. Z kra

jów socjalistycznych w skład Komitetu weszlit prof. dr Jan 

Boczek /Polska/, dr K. Sansina£ /Czechosłowacja/ i dr J.S. 

Balashor /ZSBB/. Ponieważ akarologowie nie posiadają włas

nego międzynarodowego towarzystwa naukowego, Komitet Akaro

logiczny stanowi władze, które kierują organizacją następ
nych spotkań kongresowych.

Ustalono, że następny, V Międzynarodowy Kongres Akaro

logiczny odbędzie aię w roku 1978.

mgr Stanisław Ignatowicz
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