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BIULETYN INFORMACYJNY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

Nr 17 Warszawa luty 1976

KOMUNIKATY

Nowi Członkowie PTE

Na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 22 XI 1975 roku zos

tały przyjęte w szeregi Członków Towarzystwa następujące Osoby: 

Inż. Marek Ukleja, Stanisław Gruszka, mgr Anna Maciejewska, 

uigr Ewa Rawluk /Oddział w Bydgoszczy/.

Mgr inż. Antonina Pawlak /Odział w Gdańsku/

Bogdan Sourek /Oddział w Krakowie/.

Krzysztof Mintus, Jerzy Nadolski /Oddział w Łodzi/.

Edward Baraniak, Wojciech Śliwa, Tadeusz Dworzycki, Henryk 

Szołtys, Paweł Stachowiak, Jan Sposób /Oddział w Poznaniu/. 

Inż. Danuta Ziętek, Inż, Janina Barzyl, mgr Weronika Bury, 

mgr inż. Irena Matłost, Stanisław Okrojęk /Odział w Rzeszowie/. 

Aleksander Bielecki, Jerzy Duraj /Oddział we Wrocławiu/.

KRONIKA ODDZIAŁÓW

Nowe Zarządy Oddziałów PTE

Warszawa

W dniu 3 III 1975 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo 

- wyborcze Oddziału Warszawskiego PTE, ne którym wybrano no

wy Zarząd w składzie: przewodniczący - ks. mgr Tomasz Bojasiń- 

ski, z-cy przewodniczącego - dr Jadwiga Łuczak, dr Jakub No

wakowski, sekretarz - mgr Tomasz Huflejt, skarbnik - dr Ja

nusz Sawoniewicz, członek Zarządu - mgr Ewa Szpakowicz oraz 
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Komisję Rewizyjną - dr Danuta Cichy, Jadwiga Motz, mgr inż. 

Andrzej Kolk, dr Sławomir Mazur.

Adres Oddziału Warszawskiego: Warszawa, ul. Nowy Świat 72, 

a przewodniczącego Oddziału - Warszawa, ul. Piwna 9.

Bydgoszcz

W dniu 17 IV 1975 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo 

- wyborcze Oddziału Bydgoskiego PTE, na którym wybrano nowy 

Zarząd w składzie: przewodniczący - doo, dr habil. Aleksandra 

Błażejewska, z-ca przewodniczącego - doc. dr habil. Edward 

Berbeć, sekretarz - mgr Henryk Ziółkowski, skarbnik - mgr inż. 

Krystyna Wyrostkiewicz, członek Zarządu - mgr Danuta Kamińska 

oraz Komisję Rewizyjną - prof. dr Melltyna Gromadska, mgr Tade

usz Matysiak, mgr inż. Ewa Żelazna. 

Adres Oddziału Bydgoskiego: Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6/8 

- Akademia Techniczno - Rolnicza, Instytut Rolniczy, Zakład 

Entomologii.

Lublin

W dniu 16 XII 1975 roku odbyło się zebranie sprawozdaw

czo - wyborcze Oddziału Lubelskiego PTE, na którym wybrano 

Zarząd w składzie: przewodniczący - doc. dr Roman Krzywicki, 

z-ca przewodniczącego - doc. dr habil. Zdzisław Cmoluch, sek

retarz - dr Jolanta Napiórkowska, skarbnik - mgr Wanda Winiar

ska, członek Zarządu - mgr Bożenna Jaśkiewicz oraz Komisję 

Rewizyjną - dr Katarzyna Sęczkowska, doc. dr habil, Bartłomiej 

Miczulski, doc. dr habil. Roman Gieryng. 

Adres Oddziału Lubelskiego: Lublin, ul. Akademicka 15 

- Instytut Ochrony Roślin AR.
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INFORMACJE WYDAWNICZE

Polskie Pismo Entomologiczne

W zeszycie i tomu 46 /1976/ Polskiego Pisma Entomologicz

nego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Michalski J., - Stosunek płci niektórych bleskotek 

/Hym., Chalcidoidea/ pasożytujących 

na Scolytus spp. /Coi., Soolytidae/ 

w czasie rpzwoju generacji żywiciela

Nunberg M., - Epuraea adumbrata Mannh. i E. tenen- 

baumi Sjób. /Coi., Nltidulidae/

Kobei P., - Nowe gatunki chrząszczy /Coleoptera/ 

dla Polski

Skuratowicz W., - Przyczynek do znajomości pcheł 

/Siphonaptera/ fauny Mongolii

Warchałowski A.,, - Studium biogeograficzne nad chrząsz

czami stonkowatymi Prowincji Perskiej 

/Coleoptera, Chrysomelidae/

Kumanski K.,
Mallcky H.,

- Przyczynek do znajomości bułgarskich 

chruścików /Trlchoptera/

Entomologia stosowana:

Sowa S., Mostowska I., - Z badań nad biologią Andrena labia-

Anaslewicz A.,

lis'Kirby /Hym., Apoidea/ w wojewódz

twie olsztyńskim

- Dzikie błonkówki pszczołowate 

/Apoidea, Hymenoptera/ występujące, 

w biocenozie kwitnącej koniczyny czer

wonej
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Schnaider Z., - Spostrzeżenia dotyczące występowania

rączycy Leskla aurea Fali. /Diptera, 

Tachinidae/ w Górnośląskim Okręgu Prze

mysłowym

Miczulski B., Koślińska M., - Pasożytnicza entomofauna motyli 

zwójkowatych /Lep., Tortricidae/ wys

tępujących w sadach jabłoniowych w nie

których rejonach Polski

Czajka M., Goos i£., - Pająki /Aranei/ pól buraków cukrowych

w Pawłowicach Wielkich k. Wrocławia 

Olszak R., - Masowa hodowla skośnika zbożowiaczka

- Sitotroga cerealella Oliv, /Lepidop- 

tera, Gelechidae/

Przegląd piśmiennictwa:

Recenzje różnych wydawnictw zagranicznych o owadach.

li w a g a: Z powodu trudności na rynku papierniczym, Biuro 

Wydawnictw i Bibliotek PAN ograniczyło limit arkuszy na PPE 

w roku 1975 z 60 na 45 ark. wyd.Mniejszy zeszyt został prze

kazany do produkcji w czerwcu 1975 r. jako 45/4 /1975/, a nas

tępnie zmieniono jego numerację na 46/1 /1976/. Zeszyt 45/3 

/1975/ ukazał się jako 45/3-4/ /1975/.

W zeszycie 2 tomu 46 /1976/ Polskiego Pisma Entomologi

cznego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Haitlinger R., - Badania parazytologiczne drobnych

ssaków Gór Sowich /Sudety Środkowe/. 

III. Anoplura /Insecta/

Zgardzińska A., - Koliszki /Homoptera, Psyllodea/
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okolic Siedlec

Warchałowski A. , - Haltica impressicollis /Relche, 1862/,

nowy dla Polski gatunek susówki /Coleo-

- ptera, Chrysomelidae/

Banaszak J., - Materiały do znajomości pszczół

/Hymenoptera, Apoidea/ fauny Polski. I.

Krombein K.V., - Uwagi o synonimice dwóch palearktycz- 

nych podrodzajów rodzaju Myrmosa Latre- 

llle /Hymenoptera, Mutillidae,

Złotorzycka J., Lucińska A., - Studia systematyczna nad euro

pejskimi gatunkami rodzaju Philopterus 

i Docophorulus /Mallophaga, Philopte- 

ridae/. Część 11. Rodzaj Docophorulus 

Eichler.

Entomologia stosowana:

Karczewska M., - Badania nad rozwojem mszycy grochowo- 

trawowej - Longiunguls pyrarius Pass. 

/Homoptera, Aphididae/

Bartkowska J.t - Z obserwacji nad wybiórczością pokarmową 

chrząszczy roślinożernych

Kelm M., - Z obserwacji nad rozwojem słodyszka

- Meligethes picipes Sturm /Coleoptera,

Nitidulidae/

■ Błażejewska A., Wyrostkiewicz K., - Wpływ niektórych insekty

cydów na pH jelita i hemolimfy larw 

stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa 

decemlineata Say /Coi., Chrysomelidae/
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Anasiewicz A., Sandner H., - Rola pasożytów jako czynnika og

raniczającego liczebność śmietki cebu- 

lanki - Phorbia antiqua Meig. /Dipt., 

Anthomyiidae/

Strojnowski R. , Wnuk A., - Obserwacje nad Lamprotatus splen

dens Westw. i Dacnusa semirugosa Hal. 

pasożytami kłośnlc - Amaurosoma Beck. 

/Diptera, Cordyluridae/

Niezborała E., - Przyczynek do poznania pasożytów owocni- 

cy jabłkowej - Hoplocampa testudinea 

Klug /Hym., Tenthredinldae/

Dulak-Jaworska M., - Pasożyty owocnicy jabłkowej - Hoplocampa 

testudinea Klug. /Hymenoptera, Tenthredi- 

nidae/

Podsiadło E., - Wskazówki do oznaczania gatunków z ro

dzaju Asterodiaspis Signoret, 1876 

/Homoptera, Coccoidea, Asterolecaniidae/ 

uszkadzających dęby w Polsce

KRONIKA:

Krzysztofowicz A.f - Profesor Stanisław Smreczyński /1899

- 1975/

Przegląd piśmiennictwa:

Recenzje różnych wydawnictw zagranicznych o owadach.

w zeszycie 3 tomu 46 /1976/ Polskiego Pisma Entomologicz

nego ukażą się następujące prace:

Entomologia teoretyczna:

Szymczakowski W., - Silphidae, Anisotomidae, Catopidae
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i Colonidae /Coleoptera/ Parku Narodo-. 

wego Nahuel Haupi w Argentynie

Klausnitzer B.(, - Przyczynek do znajomości amerykańskich

- gatunków rodzaju Cyphon Paykull /Col., 

Helodidae/

Entomologia stosowana:

Sandner H., Goos A., - Metodyka doświadczeń nad wpływem che-

koło Lublina w latach 1971 - 1973

Anasiewicz A.,

mlcznych zabiegów przeciw stoice ziem

niaczanej. - Leptinotarsa decemllneata Say 

/Col., Chrysomelidae/ na agrocenozę ziem

niaka

- Teren i metodyka badań nad wpływem che

micznych zabiegów przeciw stonce ziem

-
niaczanej na agrocenozę ziemniaka w Fe- 

linie koło Lublina w latach 1971 - 1973

Ziarkiewicz T.., Anasiewicz A., Jaśkiewicz B., - Wpływ zabiegów

Ziarkiewicz T.

chemicznych na występowanie stonki ziem

niaczanej w Felinie koło Lublina w la

tach 1971 - 1973

, - Pluskwiaki /Heteroptera/ występujące

w agrocenozie ziemniaka w Felinie koło

Winiarska W.,

Lublina w latach 1971 T 1973

- Biedronki /Coccinellidae/ występujące 

w agrocenozie ziemniaka w Felinie koło 

Lublina w latach 1971 - 1973

Anasiewicz A., - Żądłówki /Hymenoptera, Aculeata/ wys

tępujące w agrocenozie ziemniaka w Felinie
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Bilewicz-Pawlńska T., - Heteroptera i naturalna redukcja niek

tórych pluskwiaków na ziemniakach, a che

miczne zabiegi przeciw stonce ziemniacza

nej

Goos A,, Czaplicka B., Załucki A,, - Wpływ opryskiwania ziem

niaków preparatami Tritox zawiesinowy 

extra 50 i Enolofos 50 EC ha stonkę ziem

niaczaną

Opyrchałowa J., Goos M,, Drozdowska K», - Bozwój i dynamika 

rozmnażania się stonki ziemniaczanej 

w warunkach województwa wrocławskiego

Niezgodziński P,, Koroluk L», - Pomiary biometryczne szerokości 

puszki głowy poszczególnych faz rozwojo

wych stadium larwalnego stonki ziemnia

czanej

Goos XI,, Jiiedl T., Czaplicka B», - Wpływ opryskiwania ziemnia

ków przeciw stonce ziemniaczanej na nie

które chrząszcze naziemne

Goos M,, Maruszewska li,, - Wpływ opryskiwania ziemniaków 

przeciw stonce ziemniaczanej na niektóre 

Hymenoptera

Kania Cz., El-Fayoumi M,, Kelm M., Koroluk L,, - Heteroptera 

w agrocenozie ziemniaka w Pawłowicach 

Wielkich koło Wrocławia w latach 1971 

- 1974

Alaruszewska li., - Wpływ opryskiwania ziemniaków przeciw 

stonce ziemniaczanej na niektóre Diptera

Czaplicka B - Wpływ opryskiwania ziemniaków przeciw
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stonce ziemniaczanej na Coleoptera 

Czajka M., Kania Cz., - Pająki /Aranei/ w agrocenozie ziemnia

ka w Pawłowicach Wielkich koło Wrocławia 

w latach 1971 - 1974

Źechałko A., Biernat J., - Pozostałości substancji aktywnych 

Trltoxu zawiesinowego extra 50 w glebie 

po zabiegach przeciw stonce ziemniacza

nej

Leszczyński W., Lisińska G., Sobkowicz G., - Wpływ opryskiwania 

ziemniaka przeciwko stonce ziemniaczanej 

. i preparatem Tritox zawiesinowy extra 50

na zawartość technologiczną bulw

Przegląd piśmiennictwa

Recenzje różnych wydawnictw entomologicznych z zagranicy

ENTOMOLOGIA W POLSCE I ZAGRANICĄ

Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE

Doroczne, czwarte już sympozjum Sekoji Koleopterologicz- 

nej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego odbyło się w dniach 

19 i 20 maja 1975 r. w Mosinie koło Poznania, na terenie Wielko

polskiego Parku Narodowego. Zgodnie z wcześniejszymi ustalenia

mi przedmiotem obrad były głównie zagadnienia metodyczne z zak

resu taksonomii i faunistyki'entomologicznej, co znalazło swój 

wyraz w temacie ogólnym "Nowe koncepcje taksonomiczne oraz ak

tualnie stosowane metody w badaniach entomofaunistycznych".

Zagadnieniom morfologii i systematyki chrząszczy poświę

cono dwa referaty. Pierwszym było wystąpienie J.Grocholskiego, 

J.Michalskiego i W.Nowaka pt. "Próba sprecyzowania kryteriów 
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taksonomicznych w rodzaju Hylastes Erichson /Coi., Scolytidae/ 

w oparciu o szczegóły budowy zewnętrznej i narządu kopulacyj

nego samców na przykładzie gatunków krajowych". Autorzy wyka

zali niedoskonałość dotychczasowych systemów opartych na bio- 

metrii. Jako podstawę klasyfikacji zaproponowali nie uwzględ

niane dotychczas szczegóły budowy i urzeźbienia brzusznej 

strony odwłoka oraz kształty poszczególnych części narządu ko

pulacyjnego. M.Tomalak w referacie pt. "Uwagi dotyczące kry

teriów taksonomicznych w rodzinie Mordellidae /Coleoptera/" 

przedstawił najnowsze poglądy na sprawę systematyki tej grupy 

na szczeblu rodzaju i gatunku oraz omówił nieuwzględniane do

tąd cechy taksonomiczne.

Sprawom metodycznym w szerokim rozumieniu poświęcone by

ły trzy wystąpienia R.K.Cykowski w referacie pt."Analiza me

tod badań nad Coleoptera wekotonie łąkowo-leśnym" omówił za

lety i wady kilku metod powszechnie stosowanych w faunistycz

nych badaniach chrząszczy. A.Warchałowski scharakteryzował 

w referacie ptl'0 metodach analizy biogeograficznej" zasadni

cze aspekty gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 

charakteru występowania oraz geograficznego zasięgu przedsta

wicieli określonych taksonów, zwracając uwagę na konieczność 

ścisłego ewidencjonowania’ spostrzeżeń dotyczących nawet ga

tunków powszechnie uważanych za pospolite i występujące 

"wszędzie". M.Mroczkowski przedstawił przegląd stosowanych 

w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk metod gromadzenia 

danych faunistycznych, podkreślając szczególnie korzyści pły

nące z możliwości przetwarzania danych według uniwersalnego 

systemu komputerowego.

P potrzebie zbiorowego omawiania aktualnych spraw z zak
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resu taksonomii i metodyki badań faunistycznych świadczyć mo-’ 

że fakt, że większość wypowiedzi w trakcie dyskusji dotyczyła 

tych właśnie zagadnień,

Referaty R,Olszaka "Badania nad składem gatunkowym dra

pieżnych biedronek występujących w sadach jabłoniowych", 

A» Leśniaka "Carabidae w badaniach nad produkcją wtórną eko

systemów leśnych" oraz I. Cissowskiej "Geotrupes sp„ w bioce

nozie monokultury sosnowej" stanowiły specjalistyczne sprawoz

dania z określonych prac badawczych, przy czym - stosowanie 

do tematyki sympozjum - we wszystkich przypadkach na plan 

pierwszy wysunięte zostały zagadnienia metodyczne.

Na zakończenie części referatowej G. Bąkowski przedstawił 

zestaw barwnych przeźroczy o zróżnicowanej tematyce entomolo

gicznej»

W godzinach wieczornych odbyło się zebranie członków sek

cji o charakterze organizacyjnym, podczas którego podkreślono 

celowość organizowania dorocznych sympozjów o uprofilowanej 

tematyce. Miejsce i temat następnego spotkania w maju 1976 

roku pozostawiono do uzgodnienia przewodniczącemu Sekcji - 

dr A, Warchałowsklemuo

W dniu 20 maja 1975 roku odbyła się terenowa część sym

pozjum, dzięki sprzyjającej pogodzie stosunkowo atrakcyjna. 

Podczas kilkugodzinnej wycieczki pieszej zebrani zapoznali się 

z przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego, jego problemami 

gospodarczymi i ochroniarskimi, zakresem tematycznym prowa

dzonych prac naukowo - badawczych oraz ze zbiorami muzealnymi 

i ekspozycją dydaktyczną»

W Sympozjum uczestniczyło 42 członków Towarzystwa,
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Zebrania naukowe zorganizowane przez Sekcję Entomologii Rol

nicze;] PTE poświęcone chemorecepcji u owadów

W czerwcu /dnia 20 VI 1975 r./ w Krakowie, a 23 VI br. 

w Warszawie odbyły się dwa zebrania naukowe. Na obu spotka

niach Prof. dr L. Schoonhoven z Katedry Fizjologii Zwierząt 

Rolniczego Uniwersytetu w Wageningen /Holandia/ wygłosił re

feraty podsumowujące dorobek tej dyscypliny. Badania nad reak

cjami smakowymi, zapachowymi owadów i nad fizjologią narządów 

zmysłu są badaniami podstawowymi, niemniej bez znajomości tych 

procesów nie można poznać i analizować zachowania się szkod

ników w środowisku, ich reakcji na rośliny żywicielskie, czy 

na obecność osobników płci przeciwnej.

Prof. Schoonhoven po uzyskaniu doktoratu z entomologii 

u Prof. Dr J. De Wilde w Katedrze Entomologii w Wageningen 

w latach 60-tych pracował następnie z dr V. Dethierem /USA/ 

nad reakcjami smakowymi gąsienic Manduca sexta /Joh./. Były 

to pierwsze prace wykonane przy pomocy metod elektrofizjolo- 

gicznych nad reakcjami smakowymi owadów roślinożernych. Meto

dy elektro fizjologiczne do badań nad reakcjami czuciowymi owa

dów wprowadzili w 1964 roku dr Schneider wraz z współpracow

nikami w Instytucie Fizjologii Porównawczej Max-Plancka.

W Krakowie zebranie zorganizowano wspólnie z Polskim 

Towarzystwem Zoologicznym, Szczególrią pomoc w zorganizowaniu 

zebrania uzyskano od Pani Pi'of. dr W. Niemczykowej i Pani 

Mgr M, Rościszewskiej. Prof. Schoonhoven wygłosił w Krakowie 

referat: "Comparative aspects of taste receptor specificity" 

/Porównawcze aspekty specyficzności receptorów smaku/. W zeb

raniu wzięło udział 28 członków obu Towarzystw. Po referacie 
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rozwinęła aię szeroka dyskusja, w której Prof. Niemczykowa pod

kreśliła znaczenie 'oadań fizjologicznych w wyjaśnieniu rpli 

szeregu struktur, które obserwowała prowadząc badania własne 

nad budową narządów zmysłu u owadów. Prof. Wojtuslak naświetlił 

stosunek badań nad fizjologią układu nerwowego do zachowania się 

danego gatunku owada.

Prof, Schoonhoven zwiedził zakłady kierowane przez Prof. R. 

Wojtusiaka na Uniwersytecie Jagiellońskim i Prof. Niemczykową 

w Akadami! Rolniczej. Wysoko ocenił on dorobek zespołu kiero

wanego przez Prof. Nlemczykową, a stosowane metody wybarwiania 

w badaniach nad budową narządów zmysłu za doprowadzone do per

fekcji.

’J Warszawie zebrało się 36 entomologów, Wysłuchano referatu: 

"Insect gustatory response and pest control" /Reakcje smakowe 

owadów a zwalczanie szkodników/. U referacie tym Prof. Schoonho

ven scharakteryzował możliwości praktycznego wykorzystania wyni

ków badań podstawowych. Obecnie coraz więcej pojawia się danych 

o Istnieniu specyficznych fagosupresantów /roślinnych związków 

niedopuszozających do żerowania/, fagoseterentów /związków hamu

jących żerowanie/ czy też stymulatorów żerowania zwiększających 

intensywność żerowania.

Gąsienice w czasie żerowania otrzymują szereg informacji 

o właściwościach smakowych pobieranego pokarmi poprzez chemore- 

ceptory umieszczone na różnych częściach aparatu gębowego 

/Rys. 1/. Na szczycie głaszczka żuchwowego znajduje się 8 sen- 

sllli basiconica, z których 5 ma otwory na szczycie i inne 

drobne pory wskazujące na ich znaczenie jako narządów smaku 

ogólnego. Testy elektrofizjologiczne potwierdziły to przypu- 
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szczenię. U larw jedwabnika morwowego reagowały one np. na 

morinę czy B-sitosterol.

Dokładne badania wykonano nad dwiema sensillami stylo- 

conica umieszczonymi na żuwce. Ze względu na . ich położenie 

jedną nazwano zewnętrzną /lateralną/, drugą wewnętrzną /me

dialną/. W każdej z nich znajduje się 5 komórek nerwowych, 

z których 4 należą do komórek typu chemoreceptorów, a i-a do 

mechanoreceptorów. W lateralnej sensilll wyodrębniono komórkę 

reagującą na: 1-sole i aminokwasy, 2 - sacharozę i glikozę, 

3 - glikozydy i 4 - inositol. W medialnej: i - sole, 2 - an- 

tociany, glikozydy, 3 - deterenty hamujące żerowanie, 4 - ino

sitol. Dla różnych gatunków obserwuje się oczywiście znaczne 

odchylenia od tej zasady /tab, 1/.

Następne komórki zmysłu smaku zlokalizowano w wardze 

górnej, żuwaczkach i w ściankach gardzieli. Nie wyjaśniono 

jeszcze w pełni fizjologicznego znaczenia występujących tam 

jamek i kanalików zmysłowych. Ogólną liczbę sensilli zmysło

wych u szarańczaków i gąsienic przedstawiono w tabeli 2.

Szczególnie interesujące wyniki przedstawił Prof, Schoon- 

hoven odnośnie zmienności w reakcjach zmysłowych owadów. 

U larw Manduca sexta reakcja poszczególnych sensilli na związ

ki chemiczne zmieniała-się w zależności od wieku gąsienic, 

ale nie były to różnice zmieniające definitywnie smak. Następ

ne zmiany w reagowaniu obserwowano po hodowaniu gąsienic na 

różnych pokarmach naturalnych i sztucznych. Rodzaj pokarmu 

modyfikował fizjologiczną reakcję sensilia styloconica, Nas

tępowała też adaptacja narządów zmysłu do pewnych smaków. 

Adaptacja do bodźców pozytywnych była znacznie szybsza niż 
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do negatywnych. Komórka reagująca na fagodeterenty adoptowała' 

się powoli. Np. w momencie rozpoczęcia testu roztwór O,O1M 

sacharozy wywoływał wysyłanie przez komórkę nerwową 75 impul- 

sów/3 sek., natomiast po 30 sek. działania stałego bodźca - 

już tylko 25 impulsów/3 sek. Komórka działająca na fagodete- 

renty /3x 10“ strychiny/ zmieniała swoją reakcję tylko z 60 

do 45 impulsów/3 sekundy.

Gdy badano reakcje komórek na smaki mieszane, to stwier

dzono, że rodzaj reakcji na jeden związek jest modyfikowany 

obecnością innego związku, który może działać na zupełnie in

ną komórkę.

Wreszcie ostatnim czynnikiem modyfikującym reakcje komó

rek zmysłowych Jest ich indywidualna zmienność fizjologiczna. 

Dlatego też reagowanie poszczególnych osobników tego samego 

gatunku na określony zespół bodźców smakowych może się różnić. 

W przypadku gąsienic, u których występuje stosunkowo niewielka 

liczba narządów zmysłowych taka zmienność może być ważną przy 

wyborze i akceptacji pokarmu roślinnego.-

Wykaz autorów i prac będących podstawą referatu 

Dethier V.G., 1963, The physiology of insect senses, 

Metheuen, London, 266pp.

Dathier V.G,, Hansen F.E., 1965, Taste papillae of the blowfly, 

J. celi. coEip. Physiol., 65: 93-100.

Dathier V.G», Schoonhoven L.M., 1969, Olfactory codlng by le- 

pidopterous larvae, Entomol, exp. appl.12: 353-343

Ishikawa S., 1966, Electrical response and function of a Wit

ter substance receptor associatcd with the raaxi- 

llary sensilia of the larva of the silkworia,

Bombyx mori L., J.cell coup.Physiol., 67: 1-12



Tabela 1.
Charakterystyka reagowania komórek zmysłowych znajdujących si£ w zwnętrznej 1 wewnętrznej 

sensilia jgfyloconica u różnych larw motyli

Nazwa gatunku
S. styloconioa wewnętrzna S. styloconioa zewnętrzna

1 2 3 4 12 3 4

__________________ ___________________________ 1
Manduca sexta sole/amin. Alkal. inosit. sole/amin S/G salioin inosit.
Sphinx ligustri . oonesin inosit. S oonesin inosit.
Pleris brassicae sole sole D GOM aminokwasy S/G D antooyj.
Lymantria dispar sole D sorbitol sole S/G 1
Euproctis spp. sole inosit. ■ sole S inosit. s
Bombyx mori sole sole D woda sole S/G G inosit. 1

Objaśnienia skrótów: amin.- aminokwasy, D - deterenty hamujące żerowanie, alkal.- alkaloidy, 

inosit. - inositol, GOM - glikozydy olejku gorozyoznego, S - sacharoza,

G - glikoza, antocyj. - antocjany
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Sprawozdanie z zebrania naukowego Sekcji Entomologii Rolniczej 

PTE "Znaczenie pokarmu dla owadów i roztoczy i możliwości ich 

hodowania na sztucznych pożywkach"

Sekcja Entomologii Rolniczej PTE przy pomocy entomologów 

zgrupowanych w Oddziale Skierniewickim PTE zorganizowała 

28 października 1975 roku zebranie naukowe w gmachu Instytutu 

Sadownictwa. Wygłoszono 3 referaty wprowadzające 1 4 doniesie

nia naukowe. W zebraniu wzięły udział 64 osoby, w tym liczna 

grupa magistrantów specjalizacji ochrony roślin Szl.oły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ostateczny program zeb

rania był następujący:

Dr P. Harrewljn - Effect of food quallty on the aphid 

Myzus persicae biology and its population dynamics /Rola po

karmu dla biologii i dynamiki populacji mszycy brzoskwiniowo 

- ziemniaczanej/

Prof. dr J. Boczek - Pokarm rozkruszków

Prof. dr Z. Suski - Praktyczne aspekty masowych hodowli 

owadów

Prof. dr A. Szmidt - Półsyntetyczne pożywki dla hodowli 

gąsienic Ocneria dispar L.

Dr M. Kośllńska - Adaptacja owocówki jabłkóweczki do ho

dowli w warunkach laboratoryjnych

Mgr B. Badowska - Analiza przydatności sztucznych pożywek 

do masowej hodowli owocówki jabłkóweczki

Doc. dr Cz. Kania - 0 roli zróżnicowanego pokarmu w od

porności kukurydzy na omacnicę prosowiankę

Doc. dr E. Niemczyk - Formowanie się wewnętrznych narzą
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dów rozrodczych oraz płodność samic dziubałka gajowego, odży

wianych różnym pokarmem.

Mgr M. Miszczak - Wpływ różnego pokarmu na płodność 

i długość okresu składania jaj przez samice złotooka pospoli

tego

Dr A. Achremowicz - Doświadczenia nad wpływem herbicydów 

typu Pielik na rozwój mszycy czeremchowo-zbożowej /Rhopalosi- 

phum padi L./.

Zebranie zostało otwarte przez Doc. dra Cz. Kanię, przed

stawiciela Zarządu Głównego PTE. Zawiadomił on zebranych, że 

praca w Sekcji jest nowoczesną formą współpracy pomiędzy spe

cjalistami wykonującymi badania podstawowe a entomologami 

stosowanymi zgrupowanymi w terenowych oddziałach PTE. Zebra

niu przewodniczył Prof. dr Z. Suski, kierownik Zakładu Ochro

ny Sadów Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.

W podsumowaniu Doc. Z.T. Dąbrowski stwierdził, że bada

nia nad znaczeniem pokarmu dla rozwoju populacji szkodników 

nie są jeszcze w Polsce szeroko prowadzone. Ilościowe i jakoś

ciowe braki w pokryciu zapotrzebowania owadów na składniki 

pokarmowe mogą stanowić podstawę odmianowej odporności roślin 

zwaną niedożywieniem /jet to jeden z rodzajów antybiozy/.

Badania nad pokarmem drapieżnych pluskwiaków i złotooków 

wskazały, że badania te są stosunkowo trudne, a opracowanie 

sztucznej pożywki znacznie trudniejsze niż dla owadów rośli

nożernych. Dr Kot poinformował zebranych, że w DSA wyproduko

wano sztuczne jajo imitujące jaja owadów, w których mogą się 

rozwijać larwy pasożytniczego kruszynka. Może to przyczynić 

się do uproszczenia i łatwiejszej masowej hodowli tego paso



- 25 -

żyta. Jaja te są produkowane maszynowo w kształcie 1 mm kule-' 

czek.

Dr R. Harrewijn wygłosił referat w języku angielskim. 

Referat nie był tłumaczony na język polski. Z tego względu, 

na prośbę nieobecnych członków Towarzystwa, podano wybrane 

wykresy i dokonano streszczenia referatu.

Dr Harrewijn podsumował stan badań nad wpływem stanu fi

zjologicznego roślin uprawnych różnie nawożonych na płodność 

mszyc i na tworzenie się form uskrzydlonych. Ponieważ mszyca 

Myzus persicae jest wektotem 50 wirusów, dlatego szczególną 

uwagę zwrócił on na mechanizm tworzenia się zawiązków przysz

łych skrzydeł u larw tej mszycy.

Badania nad wpływem nawożenia roślin na szkodniki żeru

jące na takich roślinach jest trudne i wielokrotnie zdradliwe. 

Uprawa roślin na pożywkach płynnych o różnej zawartości skła

dników mineralnych jest skomplikowana. Np. inaczej będą nawo

żone rośliny, gdy dostarczymy im wapń w formie CallPO^ czy 

CaS04, a przyswajalność wapnia w obu tych związkach zmienia 

się w zależności od pH roztworu. Poza tym zmieniając zawar

tość jednego z anionów lub kationów, zmieniamy jednocześnie 

zawartość odpowiadającego im pierwiastka zawartego w dodawa

nym związku chemicznym. Również pil pożywki zmienia zasadniczo 

stosunki pomiędzy dostępnymi dla roślin jonami.

Stwierdzono wyższą płodność mszyc żerujących na wszyst

kich starszych /8-10 tygodniowych/ roślinach, niż na młodszych 

4-ro tygodniowych. Na roślinach rozwijających się na pożywce 

o niskiej zawartości azotu 1 wysokiej zawartości potasu 

/NjK^/ ogólna liczba potomstwa była niższa niż na roślinach 
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w Kombinacji N4K3 /Rys. 1/.

Jednakże uzyskano wiele wyników wskazujących, że nie ma 

prostej zależności pomiędzy stanem fizjologicznym rośliny a 

dynamiką populacji mszyc dla wszystkich obserwowanych gatun

ków czy odmian roślin i gatunków szkodników. Na zależności te 

silny wpływ wywierają: 

a/ tempetarura, względna wilgotność powietrza, okres i inten

sywność oświetlenia roślin, 

b/ okres w ciągu roku, w którym wykonano doświadczenia, 

c/ sposób, w jaki określa się przyrost populacji, 

d/ sposób mieszania i wprowadzania składników pokarmowych dla 

roślin, 

e/ sposób uprawy roślin, 

f/ jednorodność odmianowa roślin i występowanie ras szkod

nika.

Np. wiadomo, że w ciągu okresu wegetacyjnego reakcje roś

lin i mszyc na takie samo nawożenie zmieniają się silnie.

Następnie dr Harrewljn omówił mechanizmy wpływu pokarmu 

na tworzenie się form uskrzydlonych mszyc. Dotychczas w lite

raturze panuje podział zdań. Część entomologów uważa, że na 

roślinach niewłaściwie nawożonych tworzą się w większym stop

niu formy uskrzydlone -mszyc niż na roślinach rosnących w op

tymalnych warunkach. Jednakże jest to prawdopodobnie związane 

ze wzrostem ruchliwości niedożywionych mszyc niż z procesami 

fizjologicznymi samych mszyc. Uzyskano też szereg danych, że 

mszyce dobrze się odżywiające tworzą więcej form uskrzydlonych, 

np. mszyca brzoskwiniowo- ziemniaczana. Dr Harrewljn podał 

Jednak trudne do wyjaśnienia rozbieżności uzyskane przy hodo- 
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Haniu mszyc na optymalnych dietach /gdzie uzyskano wysoki pro

cent osobników uskrzydlonych/ i na siewkach rzodkiewki: /gdzie 

uzyskano tylko kilka osobników uskrzydlonych/. Siewki zapew

niają optymalne odżywianie się mszyc, na co wskazuje ich wyso

ka płodność. Nazwał on to efektem siewek.

Następnie omówił on znaczenie tryptofanu i- tyrozyny w 

tworzeniu się skrzydeł u młodych larw mszyc w ciągu pierwsze

go stadium larwalnego. Ostateczne formowanie się skrzydeł na

stępuje w wyniku procesów fizjologicznych i anatomicznych 

w tym stadium rozwojowym. Określił on drogi metabolizmu mono- 

amin w ciele młodych larw. Dodawał on do pokarmu larw parach- 

loro-fenyloalaninę /PCP/, która jest inhibitorem enzymu hyd- 

rolazy tryptofanu, co prowadzi do spadku szybkości syntetyzo

wania takich ważnych amin jak: 5-hydroksy-tryptofanu /5-HTP/, 

5-hydroksytryptaminy /5-HT, serotoniny/ i melatoniny. W obec

ności braku tych amin komórki tworzące skrzydła w ciele lani 

mogą się swobodnie rozwijać. Liczebność form uskrzydlonych 

gwałtownie wzrasta /Rys. 2/. Ilość osobników uskrzydlonych 

wzrasta wraz z długością okresu, w którym podawano larwom 

PCP, ale tylko do pewnego okresu - do 48 godz. Znaczenie tego 

hormonu potwierdzono dodając bezpośrednio do pokarmu' mszyc 

5-hydroksytryptaminę /5-HT/. Zaobserwowano w takich przypad

kach gwałtowny spadek udziału osobników uskrzydlonych w popu

lacji /Rys. 2/. Doświadczenia te wskazały, że tworzenie się 

skrzydeł w ciele dwudniowych larw jest regulowane przez hor

mony. Nie wykazno jednak jakie hormony wydzielano przez odpo

wiednie gruczoły mszyc są odpowiedzialne za te procesy. Stwier

dzono, że przechodzenie tryptofanu do 5-HT jest modyfikowane 
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przez zawartość jonów miedzi. Tak więc w zależności od udzia

łu np. tryptofanu czy tyrozyny /jako związku zastępczego w 

cyklu przemian aminokwasów w ciele mszyc/ i miedzi, udział 

osobników uskrzydlonych będzie się zmieniał.

Wykaz autorów i prac będących podstawą referatu:

Dadd R.H., 1968, Dietary amino acids and wing determination 

in the aphid Myzus persicae., Ann. Ent. Soc. Am., 

61: 1201-1210.

Harrewijn P., 1970, Reproduction of the aphid Myzus persicae 

related to the minerał nutrition of potato plants., 

Ent. exp. appl. 13: 307-319.

Harrewijn P., 1973, Functional significanse of indole alkyla- 

mines.linked to nutritional factors in wing develq>- 

•ment of the aphid Myzus persicae., Ent. exp. appl., 

16: 499-513.

Johnson B., 1966, Wing polymprphism in aphids. II. The influ

ence of the host plant. Ent. exp. appl., 9:212-223.

Mittler T.E., Kleinjan J.E., 1970, Effect of artificial diet 

composition on wing-production by the aphid Myzus 

persicae., <J. Insect Physiol., 16: 833-850.

Schulz J., Dały J.W., 1973, Cyclic adenosine 3’-5’-monophos- 

phate in guinea pig oerebral cortical slices I. 

Formation of cyclic 3’-5’-monophosphate from radio- 

active adenosine triphosphate formed during a prior 

incubation with radioactive adenine., J. Biol. Chem. 

248: 843-852.

Doc. dr habil. Zbigniew T. Dąbrowski
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Rys. 1 Wpływ nawożenia roślin na płodność mszycy 

brzoskwiniowo-ziemniaczanej hodowanej na roślinach 4 tygod

niowych /młodych/ i 8-10 tygodniowych /starszych/ różnie 

nawożonych /wg. Harrewijn, 1970/,
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Rys. 2 Wpływ różnych substancji chemicznych dodawanych 

do diety na powstawanie osobników uskrzydlonych w populacji 

mszycy brzoskwiniowe - ziemniaczanej.

A - wpływ dodawania parachloro - fenyloalaniny /?CP//linia b/ 

w stosunku do mszyc żerujących na samej diecie /linia a/;

B - wpływ dodawania 5-hydroksytryptaminy na spadek powstawania 

osobników uskrzydlonych /linia d/ w stosunku do mszyc ho
dowanych na samej diecie /linia c/./za Harrewijn, 1970/
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Sprawozdanie z V Sympozjum Myrmekologicznego Sekcji Owadów 

Społecznych PTE

W dniach 314 września 1975 roku odbyło się w Warszawie 

V Sympozjum Myrmekologiczne zorganizowane przez Sekcję Owadów 

Społecznych PTE, Sympozjum poświęcone było typom sygnalizacji 

u owadów społecznych i ich ekologicznemu znaczeniu.

W obradach, które otworzył doc. dr Bohdan Pisarski, udział 

wzięło 21 osób z różnych placówek naukowych z całego kraju oraz 

zaproszeni goście zagraniczni: prof. dr A. Buschinger /RFN/, 

proX. dr H. Montagner /Francja/, dr P.E. Howse /Wielka Bryta

nia/, dr B. Poldl /Włochy/ oraz dr G.M. Dlussky i dr U.D.Ste- 

baev /ZSRR/.

Pierwszego dnia Sympozjum referaty wygłosili: prof. dr 

A. Buschinger - "Zachowanie seksualne a feromony seksualne 

pasożytniczych mrówek z plemienia Leptothoracini”, mgr W.Cze

chowski - "Sygnalizacja rekrutacyjna u mrówek organizujących 

wyprawy rabunkowe", dr P.E. Howse - "Czynnik czasowy w infor

macji alarmowej u mrówek i termitów" ilustrowany nagraniami 

głosów termitów, oraz dr D.M. Dlussky - "Systemy wymiany in

formacji u mrówek z rodzaju Myrmica" ilustrowany nagraniami 

głosów mrówek.

Następnego dnia rano uczestnicy Sympozjum wysłuchali re

feratów prof. dr Montagner - "Badania porównawcze mechanizmów 

i funkcji porozumiewania się czułkami pszczół i os z rodzaju 

Vespa" ilustrowanego filmem i dra habil. B. Pisarskiego - "Wpływ 

liczebności społeczeństwa na wymianę informacji u mrówek z ro

dzaju Formica".

Obradom towarzyszyły wnikliwe i ożywione dyskusje.
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Po przerwie obiadowej omówiono wyniki badań prowadzonych 

w roku 1975 oraz plany na rok następny. Wysunięto szereg pos

tulatów dotyczących działalności sekcji w roku 1976, między 

innymi propozycje tematów VI Sympozjum np. "Patologia owadów 

społecznych" czy "Synantropizacja owadów społecznych". Osta

teczny wybór problematyki pozostawiono do decyzji Zarządu Sek

cji. ' .
Po zakończonych obradach odbyła się dwudniowa wycieczka 

naukowa do Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Pu

ławach. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z pracami tego In

stytutu oraz obejrzeli hodowle doświadczalne trzmiela rudego 

/Bombus agrorum/ i samotnie żyjących owadów zapylających lu

cernę /z grupy Apoidea/.-

Doc. dr habil. Bohdan Pisarski

VI Międzynarodowe Sympozjum Entomofaunistyki Środkowej Europy 

w Lunz, i- 6 września 1975

VI Międzynarodowe Sympozjum Entomofaunistyki Środkowej 

Europy odbyło się w dniach 1-6 września 1975 roku w Lunz 

/Austria/. Uczestniczyły w nim 74 osoby z 12 państw /Austria, 

Czechosłowacja, Grecja, Jugosławia, NRD, Polska, RFN, Rumunia, 

Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, ZSRR/. Wygłoszono 25 re

feratów, a dotyczących głównie: a/ faunistyki owadów wodnych, 

b/ gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu faunistyki.

Podczas uroczystości otwarcia Sympozjum wręczono wybit

nym entomologom medale, px’zyznane im za szczególne osiągnię

cia w badaniach nad entomofauną Środkowej Europy. Odznaczony
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został: Msgr. Dr h.c. A.Horion /RFN/ i Prof. dr M.S. Gilarow ■ 

/ZSRR/.

W czasie trwania Sympozjum odbyły się 2 zebrania specjal

ne, z których, jedno było pierwszym zebraniem organizacyjnym 

Austriackiego Towarzystwa Entomologicznego. Pierwszym jego 

przewodniczącym został Prof. dr h.c. Max Beier.

Nowopowstałemu Towarzystwu życzymy pomyślnego rpzwoju.

Ustalono, że następne VII Sympozjum odbędzie się za 2 la

ta w ZSRR.

Dr Julia Piasecka

VIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Roślin 

Moskwa, 21 - 27 IX 1975 r,

Moskwa gościła blisko 2 tysiące uczestników VIII Między

narodowego Kongresu Ochrony Roślin. Znaczną część z nich sta

nowili entomolodzy, Jak wiadomo entomologia stosowana stanowi 

obok fitopatologii i techniki ochrony roślin podstawowy dział 

ochrony roślin. Trzeba też podkreślić, że granice między en

tomologią stosowaną a teoretyczną coraz "bardziej zacierają się. 

Nic więc dziwnego, że na Kongres przybyło wielu systematyków, 

zajmujących się grupami owadów, która mają znaczenie w ochro

nie roślin.

Obrady Kongresu toczyły się w salach Kinoteatru "Paździer

nik" oraz Domu Związków. Otwarcia dokonał Minister Rolnictwa 

ZSRR, Na sesję plenarną złożyły się cztery referaty: Czurajew 

/ZSRR/ przedstawił sytuację w radzieckiej ochronie roślin, 

Mathys /dyrektor Europejskiej Organizacji Ochrony Roślin - 

EPPO/ mówił na temat integracji metod ochrony roślin, Nagy



/Węgry/ - o ekonomice ochrony roślin, zaś Billetti /Francja/ 

- o sytuacji w biologicznej ochronie roślin. Na drugiej ses

ji plenarnej, w ostatnim dniu Kongresu, Horsfall /USA/ omówił 

sytuację w dziedzinie chemicznego zwalczania. Następnie Nowo- 

żiłow /ZSER/ przedstawił podstawy racjonalnego stosowania pes 

tycydów, Van Tiel /Holandia/ wygłosił referat na bardzo aktu

alny temat "Ochrona roślin a środoxviskow. Wreszcie Mttller 

/Austria/ mówił o roli meteorologii w integrowanych metodach 

ochrony roślin. Przed zamknięciem Kongresu odbyła się jeszcze 

uroczystość wręczenia specjalnych medali i dyplomów zasłużo

nym specjalistom w dziedzinie ochrony roślin.

Właściwe obrady toczyły się w następujących sekcjach: 

1. Problemy ekonomiczne

2. Biologia szkodliwych organizmów i metody prognozowania

3. Chemiczne metody zwalczania

4. Ochrona roślin a ochrona człowieka i przyrody

5. Biologiczne 1 genetyczne metody zwalczania

6. Integrowana ochrona roślin

7. Kwarantanna

Wygłoszono kilkaset doniesień i referatów, których omó

wienie zajęłoby zbyt dużo miejsca. Większość z nich dotyczyła 

bardzo szczegółowych zagadnień, związanych czy to z biologią 

czy ekologią poszczególnych szkodliwych gatunków, ozy też 

z metodami ich zwalczania. Zwrócę tu tylko uwagę na niektóre 

wystąpienia, które jak sądzę są wyrazem zmian zachodzących 

w ochronie roślin.

A więc w pierwszym rzędzie doniesienia zgłoszone do spe

cjalnej /4/ sekcji, zajmującej się głównie negatywnymi skut
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kami chemizacji. Było ich stosunkowo dużo, co świadczy o zain

teresowaniu tym problemem.

Entomologów mogły szczególnie zainteresować trzy donie-- 

sienia informujące o wpływie herbicydów na organizmy wodne, 

w tym również owady /Bragiński - ZSRR/ oraz wpływie insekty

cydów na entomofaunę pól ziemniaczynych /Kania - Polska i San— 

dner - Polska/, Bogaty był program sekcji biologicznych i ge

netycznych metod zwalczania. Tu na uwagę zasługują doniesie

nia na temat wykorzystywania hormonów juwenilnych, feromonów 

i sterylnych samców /Azarihn - ZSRR, Kondratiew i inni ZSRR., 

Babu - Australia, Boness - RFN, Campion - Wielka Brytania, 

Charizanow - Bułgaria, Lauda - CSRS i inni/. Te nowoczesne 

metody zwalczania szkodliwych owadów nie znajdują jeszcze 

dziś większego zastosowania w praktyce, mają jednak wielką 

przyszłość. Sama badania nad hormonami juwenilnymi i feromo

nami przynoszą jednak niezwykle cielawe rezultaty teoretycz

ne, a na rozwój ich niewątpliwie wpływają potrzeby praktyki 

rolniczej.

Przegląd doniesień z omawianej sekcji wskazuje na zmianę 

kierunku poszukiwań. Większość dotyczyła właśnie nowoczesnych 

metod, niewiele stosunkowo - klasycznych, polegających na 

wykorzystywaniu pożytecznych organizmów. Wśród tych ostatnich 

niektóre przedstawiały wyniki badań nad współdziałaniem róż

nych organizmów pożytecznych’. Jest to również nowy kierunek 

poszukiwań, rokujący duże nadzieje dla praktyki biologicznego 

zwalczania. Warto podkreślić, że jedno z tych doniesień wpły— 

nęło z Polski /Kamionek i Seryczyńska - "Wpływ nicieni i grzy— 

bów na stonkę ziemniaczaną"/.
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Bogaty był program sekcji 6 - poświęconej integracji me

tod ochrony roślin. Fakt ten również świadczy o nowych tenden

cjach w ochronie roślin, która do niedawna jeszcze rozwijała 

się pod przemożnym wpływem chemii. W tzw. Integrowanych meto

dach pestecydy odgrywają co prawda główną rolę; stosowanie 

ich ulega jednak poważnym ograniczeniom przez prowadzenie 

równolegle innych metod oraz przez uwzględnianie konkretnych 

potrzeb ochrony środowiska.

Prof. dr Henryk Sandner

Konferencje robocze Międzynarodowej Grupy Badawczej "Ostrinia 

nubilalisf'VI Konferencja - St.Paul /Minnesota, USA/

3 - 15 IX 1974

Organizatorem Konferencji był Instytut Rolniczy Uniwer- f
sytetu Minnesota w St.Paul, reprezentowany przez Profesora 

Katedry Entomologii dra H.C. Chianga, znanego ekologa i jedne

go z inicjatorów międzynarodowych badań nad omacnicą proso- 

wianką. Spośród 14 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej, 

w konferencji wzięli udział entomolodzy realizujący międzyna

rodowy program badań odpornościowych kukurydzy nasiennej w Au

strii, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Kanadzie, Polsce, Ru

munii, na węgrzech, w USA i we Włoszech. Niestety, na konfe- 

recji zabrakło członków grupy badawczej z Bułgarii, Cuechosło- 

wacjl, Indii i ZSRR.

Pierwsza część konferencji miała charakter stacjonarny 

i odbywała się w St.Paul, a druga obejmowała wyjazd studyjny 

do placówek naukowych, doświadczalnych, zakładów nasiennych 

i farm w stanach: Minnesota, Iowa, Południowa i Północna Da
kota.
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Na pierwszym posiedzeniu konferencji, które miało miej- ' 

sce w głównym gmachu Uniwersytetu w St. Paul, referaty infor

macyjne o charakterze ogólnorolniczym wygłosili dr Hueg - Pro

rektor UM, dr Goodding - Dziekan Instytutu Rolniczego UM oraz 

dr Blackmore - Dyrektor Międzynarodowego Programu Badań Rolni

czych.

Drugie posiedzenie zainaugurował obszerny referat na te

mat stanu badań nad omacnicą prosowianką w północno-central- 

nych stanach USA /H.C.Chiang/. Następne dwa referaty dotyczy

ły hodowli odpornościowej kukurydzy zwykłej i cukrowej na te

go szkodnika w Minnesocie /J.Gaedelmann, D. Davis/, Referaty 

o szkodnikach kukurydzy i ich zwalczaniu w Europie Wschodniej 

/B. Dolinka, Węgry/, Europie Zachodniej /P. Anglade, Francja/ 

oraz w USA /H.3. Petty, Uniw. Illinois/ stanowiły ostatnią 

częśó obrad plenarnych z licznym udziałem zainteresowanych 

przedstawicieli nauk rolniczych, a także przedstawicieli firm 

produkujących nasiona kukurydzy /Cargill, Northrup King, Pio

neer, Trojan/,

Kolejne trzy posiedzenia, którym przewodniczył koordy

nator badań na 1974 rok - dr M. Hudon /St. Jean, Kanada/, 

przeznaczone były na sprawozdania z realizacji badań między

narodowych nad omacnicą prosowianką w poszczególnych krajach 

/podstawowe badania ekologiczne nad tym szkodnikiem, badania 

odpornościowe kukurydzy, badania nad skutecznością sztucznych 

feromonów płciowych itd./ oraz na wnikliwą dyskusję wyników 

i wymianę doświadczeń,

Integralna częśó konferencji - to -po zakończeniu codzie

nnych obrad, wyjazdy na pobliskie pola doświadczalne katedr 
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entomologii i hodowli roślin UM, gdzie zapoznawano'się- z meto

dami polowej oceny wrażliwości różnych form kukurydzy nasien

nej na omacnicę prosowiankę, z metodami sztucznej insekcji 

roślin jajami tego szkodnika oraz z całym prgramem amerykań

skiej hodowli odpornościowej kukurydzy. Ponieważ nasze między

narodowe badania entomologiczne prowadzone są według tej sa

mej metodyki i na tym samym materiale nasiennym krajów uczes

tniczących w badaniach, przeto dla wszystkich było niezmiernie 

interesujące zapoznanie się z przejawami reakcji odpornościo

wych swoich materiałów nasiennych kukurydzy w warunkach Ame

ryki Północnej /USA, Kanada/.

W czasie pobytu w laboratoriach Katedry Entomologii UM 

zapoznano nas z metodami i wynikami prowadzonych tam badań. 

Obecnie 15 pracowników naukowych Katedry wykonuje 20 tematów 

badawczych, wśród których reprezentowane są między innymi 

następujące zagadnienia: badania zmian fizjologicznych w or

ganizmach owadów pod wpływem działania insektycydów i pasożyt

niczych mikroorganizmów, wpływ mykotoksyn na owady szkodliwe 

w przechowalniach, rola stawonogów w przenoszeniu pasożytni

czych mikroorganizmów powodujących choroby drobiu, ekologia 

Ostrinia nubilalis i Diabrotica longicornis, szkodniki ryżu, 

lucerny, warzyw i drzew leśnych, Heteroptera szkodliwe dla 

upraw nasiennych roślin motylkowatych i traw, metody oceny 

płodności owadów, odporność roślin żywicielskich i integrowa

ne metody zwalczania szkodników warzyw i lucerny, systematyka 

i taksonomia owadów fauny USA /kolekcje owadów/.

W drugiej części konferencji, podczas podróży studyjnych 

po czterech północnych stanach USA, zapoznano nas z problema- 
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tyką naukowo - badawczą katedr entomologii uniwersytetów sta

nowych: Iowa w Ames, Północnej Dakoty w Fargo i Południowej Da

koty w Brookings. Zwiedzono Centralne Laboratorium Badań nad 

omacnicą proąowlanką w Ankeny /Iowa/, Laboratorium Badwcze 

Owadów Szkodników Zbóż w Brookings /Płd» Dakota/, Laboratorium 

Badawcze Metabolizmu i Radiacji w Fargo /Płn. Dakota/; wszys

tkie te laboratoria podlegają Ministerstwu Rolnictwa USA. 

Zapoznano nas także z organizacją badań wdrożeniowych Rolni

czych Stacji Doświadczalnych Uniwersytetu Minnesota w Lamber- 

ton i Morris, Przedmiotem dużego zainteresowania zwiedzających 

były także programy badawcze w zakresie ochrony kukurydzy oraz 

połowę badania odpornościowe realizowane przez produkujące na

siona kukurydzy powszechnie znane firmy PIONEER /Johnston 

i Mankato/, TROJAN /Olivic/, NORTHRUP KING /Eden Praire/, 

a także zakłady przetwórcze kukurydzy i warzyw GREEN GIANT 

/Glencoe/.

W czasie 9-dniowej podróży studyjnej po USA /trasa podró

ży wyniosła około 2.800 mil/, która zakończyła się zwiedzeniem 

Zakładu Sadowniczego Aamodta w Stillwater /Minnesota/, odbyło 

się pięć następnych posiedzeń roboczych konferencji, w czasie 

których przedyskutowano zagadnienia chowu omacnicy prosowianki 

na sztucznych dietach, szkodliwość ploniarki zbożówki na kuku

rydzy, publikacji wyników II etapu badań międzynarodowych 

oraz planu pracy na rok następny. Ustalono, że następna, 

VII Konferencja Międzynarodowej Grupy Badawczej "Ostrinia nu- 

bilalis" odbędzie się w 1975 roku w ZSRR, Na głównego koordy

natora i organizatora tej konferencji zaakceptowano kandydaturę 

prof. dra I.D. Szapiro /WIZR, Leningrad/, a na II koordynatora 
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wybrano doc. dra habil. C. Kanię /AR, Wrocław/. Postanowiono 

także odbyć w dniach 2-4 XII 1974 w Dziale Entomologicznym 

Instytutu Badań Rolniczych Węgierskiej Akademii Nauk w Marto- 

nvasar posiedzenie robocze wybranego Kolegium Redakcyjnego < 
/P. Anglade - Francja, B. Dolinka - Węgry, W. Faber - Austria, 

C. Kania - Polska/ dla ostatecznego opracowania i zatwierdze

nia do druku materiałów z obrad.- VI Konferencji oraz wyników 

II etapu badań /1971 - 72/. Materiały te, opracowane w języku 

angielskim /Report of fihe International Project on Ostrinia 

nubilalls, Results Ol Phase II/ ukażą się nakładem Węgierskiej 

Akademii Nauk w Budapeszcie w 1975 roku.

Po zakończeniu pobytu w USA, uczestnicy konferencji kon

tynuowali podróż studyjną, ale już po terenie południowo.■'* 

wschodniej Kanady. Czterodniowy pobyt zaorganizowany przez ♦ 
Rolniczą Stację Doświadczalną Ministerstwa Rolnictwa Kanady 

w St. Jean, Quebec reprezentowaną przez Kierownika Działu En

tomologicznego Stacji dra M. Hudona, był tematycznie związany 

z programem konferencji, ale uwzględniał kanadyjskie warunki 

rolniczo - przyrodnicze.

Cały pobyt na konferencji w USA i w Kanadzie był niezwyk

le interesujący i świetnie zorganizowany; przyczynił się on 

do dalszego pogłęnieni-a tematyki badań ekologicznych nad Omac

nicą prosowianką i do zacieśnienia współpracy międzynarodowej 

licznej grupy entomologów.

Doc. dr habil. Czesław Kania
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VII Konferencja - Puszkino /ZSRR/, 28 VIII - 6 IX 1975

Konferencja została zorganizowana przez Wszechzwiązkowy 

Instytut Ochrony Roślin /WIZR/ w Puszkinie k/Leningradu /dy

rektor Akademik K.W. Nowożiłow/, pod protektoratem Wszechzwiąz- 

kowej Akademii Nauk Rolniczych ZSRR i Ministerstwa Rolnictwa 

ZSRR. Bezpośrednim organizatorem konferencji był główny koor

dynator Międzynarodowego Programu Badań "Ostrinia nubilalis" 

na rok 1975 - prof. dr I.D. Szapiro, kierownik Działu Entomo

logii i Laboratorium Badań Odpornościowych WIZR. W przygoto

waniach programowo - organizacyjnych do konferencji współdzia

łał podpisany, który był w tym czasie zastępcą głównego koor

dynatora badań.

Podstawowa część konferencji odbyła się w Puszkinie, 

gdzie przedstawiciele 15 krajów Europy, Ameryki Północnej 

i Azji omówili wyniki badań nad omacnicą prosowlanką, za lata 

1974 - 1975 zrealizowanych w poszczególnych krajach. Zapozna

no się ponadto z wynikami badań nad odpornością zbóż i kukury

dzy na owady szkodliwe, w szczególności nad odpornością kuku

rydzy na pionierkę zbożówkę - Oscinella frit. L. oraz pszenicy 

na żółwinka - EurygasŁer integriceps.

Druga część konferencji odbyła się w Krasnodarze, gdzie 

zaprezentowano wyniki kompleksowych badań odpornościowych na 

kukurydzy, prowadzonych w ZSRR, Zapoznano się z badaniami od

pornościowymi kukurydzy na I i II pokolenie omacnicy prosowian- 

ki w Krasnodarskim Instytucie Badań Rolniczych /kierownik 

badań: Akademik M.I. Chadżinow/ oraz Kubańskiej Stacji Doś- 

wiadczalnej Wszechzwiązkowego Instytutu Hodowli Roślin /kie

rownik badań - Akademik G.S. Galejew/.
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Znaczną część badań prezentował dr D.S. Perewierzew 

/WIZR/, Ponadto zapoznano się z kompleksowymi metodami badań 

odporności słonecznika na choroby i szkodniki /Instytut Badaw

czy Roślin Oleistych/, z wynikami badań nad ekologią omacni

cy prosowianki na kukurydzy, realizowanych w placówkach nau

kowo - badwczych w Kiszyniowie,, Czerkasach i w Bojanach. 

Ponadto zapoznano się z metodami uprawy i ochrony kukurydzy 

w warunkach sowchozów Kraju Krasnodarskiego.

Trzecia część konferencji, w Suchumi, była poświęcona 

opracowaniu programu badań międzynarodowych Grupy "Ostrinia 

nubilalis" na rok 1976 oraz przedyskutowaniu realizowanych 

metod badawczych. Zapoznano się także z całokształtem badań 

odpornościowych kukurydzy w strefie subtropikalnej ZSRR oraz 

ze światową kolekcją specjalnych odmian kukurydzy na punkcie 

kwarantanny w Suchumskiej Stacji Doświadczalnej Wszechzwiąz- 

kowego Instytutu Howodli Roślin /kierownik stacji - dr G.A. 

Chatysz/. Ponadto zapoznano się z uprawą i ochroną kukurydzy 

przed owadami szkodliwymi w warunkach kołchozów Gruzińskiej 

SRR.

Po zakończeniu konferencji, po przyjeździe do Moskwy 

podsumowano wyniki prac VII Konferencji i omówiono przygoto

wania do realizacji programu na rok 1976. Koordynatorem badań 

na ten okres wybrany został dr A. Monteagudo /Madryt/, który 

będzie równocześnie organizatorem VIII konferencji roboczej 

w Hiszpanii.

Należy ponadto wspomnieć, iż ostatnio ukazał się II tom 

wyników prac Międzynarodowej Grupy Badawczej "Ostrinia nubi

lalis" /"Report of the International Project on Ostrinia nu- 
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bilalis". Phase II. Results.". Agricultural Research Institute, 

of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest - Martonvasar, 

1975, 137pp/.
Doc. dr habil. Czesław Kania

II. ffszechzwiązkowe Sympozjum Chemorecepcji Owadów /Wilno, 

25 - 27 VI 1975/

Sympozjum zorganizował Instytut Zoologii i Parazytologii 

Litewskiej Akademii Nauk /dr A.W. Skirkevicius/, przy współ

pracy z Radą Naukową Kompleksowego Problemu "Cybernetyka" 

Akademii Nauk ZSRR i Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomo

nosowa. Obrady odbywały się w gmachu Litewskiej Akademii Nauk 

w Wilnie.

Na ąrapozjum zgłoszono 43 referaty i komunikaty, których 

bardzo obszerne streszczenie wydrukowano w specjalnym śsydaw- 

nictwie /“Chemorecepcija naslekomych" nr 2, Inst, Zool. i Pa- 

raz. Lit, Akad. Nauk, Wilnius 1975, 275pp/, przed rozpoczęciem 

sympozjum,

Na sympozjum dokonano przeglądu wyników badań, jakie u- 

zyskano od I Sympozjum /1971/, Większość komunikatów dotyczyła 

organów zmysłów u owadów oraz ich reakcji na różnorodne pod

niety chemicznego pochodzenia /naturalne i sztuczne/, zwłaszcza 

na feromony płciowe, z zastosowaniem nowoczesnej techniki ba

dawczej /doświadczalnej i obliczeniowej/. Z Zagranicy na to 

sympozjum zaproszono 4 osoby /Holandia - prof. L»M. Schoonhoven 

RFN - prof. D. Schneider, Polska - doc. Z.T, Dąbrowski i doc. 

Cz. Kania/.

Należy wspomnieć, iż Instytut Zoologii i Parazytologii 

Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie /dyrektor - dr P.A. Zajan- 
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ckauskas, kierownik Działu Chemorecepcji Owadów - dr A .W. Skir- 

kevicius/ jest w ZSRR placówką wiodącą w zakresie badań nad 

chomorecepcją owadów.-

Doc.dr habil Czesław Kania

KĄCIK AMATORA

Nowa metoda zmiękczania zasuszonych ważek

Odonatolodzy prowadzący zbiory własne, w także niektóre 

muzea, przechowują zasuszone ważki ze złożonymi skrzydłami 

w kopertkach.

Różne potrzeby powodują, że zachodzi czasem konieczność 

rozłożenia skrzydeł zasuszonej ważki lub odwrotnie /złożyć 

do wysyłki/. Stosowane powszechnie nawilżanie w eksykatorach 

nie jest wygodne ani bezpieczne, gdyż zbyt obfite nawilżenie 

grozi utratą barw.

W Bytomiu zastosowano, zamiast nawilżania, zmiękczanie 

ważek przez jednogodzinną kąpiel ważki w spirytusie salicylowym 

lub dwugodzinne moczenie samego tułowia /pędzelkiem, zakrapia- 

czem/. Tak potraktowanej ważce można łatwo rozkładać 1 składać 

skrzydła bez obawy o barwy. Pozostający na ważce osad kwasu 

salicylowego sublimuje- po jakimś czasie nie pozostawiając 

żadnego śladu.

Nowy sposób może mieć jeszcze dalsze znaczenie. Najefek

tywniejsza ze znanych metod preparowania ważek, metoda aceto

nowa, niechętnie była dotychczas stosowana, gdyż tak sprepa

rowane ważki nie nadają się do nawilżania. Obecnie można ją 

będzie szerzej stosować, a nadto znacznie uprościć. Można, 

mianowicie, kąpać ważki w acetonie w stanie złożonym dla 
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późniejszego rozłożenia przy pomocy spirytusu salicylowego 

bez obawy o utratę ubarwienia.

Podał: Wiktor Żak

SKRZYNKA ŁĄCZNOŚCI NAUKOWEJ I OGŁOSZENIA

W sprawie prenumeraty PPE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

zwraca się do Kolegów z uprzejmą propozycją skorzystania 

z możliwości ulgowej prenumeraty Polskiego Pisma Entomologicz

nego. PPE, wydawnictwo Towarzystwa, jest kwartalnikiem. Zawie

ra opracowania naukowe polskich i zagranicznych autorów zarów

no z dziedziny entomologii teoretycznej, jak. i stosowanej, 

a także dział recenzji i kronikę»

Prenumerata ulgowa, z 25‘/« rabatem, wynosi 135 zł rocznie.

Zachęcamy do prenumerowania PPE. W Bibliotece Towarzystwa 

/ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław/ znajdują się również nu

mery PPE z lat poprzednich.

Prosimy o zgłaszanie się pod wskazanym adresem.
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