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BIULETYN INEOBMAOYJNY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

' Nr 21 Warszawa grudzień 1977

Problemy, dyskusje

Andrzej Warchałowski
TOTALNE PEEPABATY MIKROSKOPOWE W ENTOMOLOGU

Przez totalny preparat mikroskopowy rozumie się preparat spo
rządzony według standardowych metod techniki mikroskopowej, który 
nie ma formy skrawka mikrotomowego ani rozmazu, lecz zawiera bądź 
cały organizm, bądź wyizolowany narząd lub jego część,

Na użytek badań entomologicznych sporządza się preparaty total
ne niemal wyłącznie z zesklerotyzowanych części ciała owadów, wew
nętrzne części miękkie usuwając przez macerację w ługu lub co naj
wyżej tolerując ich obecność, jeżeli nie przeszkadzają podczas ob
serwacji preparatu pod mikroskopem. Ogólnie, sporządzanie prepara
tów totalnych jest bardzo proste i polega na zamknięciu wyizolowa
nego obiektu bądź w płynie Paure’a - zazwyczaj po prześwietleniu w 
glicerynie, albo w balsamie - po uprzednim odwodnieniu oraz prześ
wietleniu w ksylenie /także w toluenie, olejku goździkowym itp./.

Do celów pokazowych, dydaktycznych i dla doraźnej obserwacji 
wystarczają zwykle metody podawane w podręcznikach techniki mikros
kopowej i powtarzanie elementarnych wiadomości z tego zakresu nie 
byłoby tutaj celowe. Zostaną natomiast podane wskazówki praktyczne 
oraz szczegóły istotne w przygotowaniu materiału entomologicznego 
do celów badawczych, a nie uwzględniane z reguły przez wspomniane 
podręczniki, które są poświęcone przede wszystkim barwionym prepa
ratom skrawkowym i preparaty totalne omawiają tylko marginesowo.

Opracowanie niniejsze obejmuje następujące tematy: maceracja, 
unieruchomienie obiektu na szkiełku przedmiotowym, podkładki dys
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tansujące, barwione, dobór środka zamykającego 1 rozmontowanie pre
paratów.

Maceracja

Zadaniem maceracji jest usunięcie z obiektu wszystkich mięk
kich tkanek, które w trakcie badania sklerytów pod mikroskopem zaw
sze w mniejszym lub większym stopniu przeszkadzają. Maceruje się 
obiekty wodnymi roztworami wodorotlenków sodowego lub potasowego, 
najczęściej na gorąco. Sam proces maceracji polega na hydrolltycz- 
nym rozpadzie ciał białkowych i lipidów, przy czym uwolnione kwasy 
zostają związane przez nadmiar środka macerującego. W ten sposób 
tkanka łączna, mięśnie, gruczoły, ciało tłuszczowe, a w znacznej 
mierze i tkanka nerwowa ulegają przekształceniu w niskocząsteczko- 
we związki chemiczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie.

Najsilniesze działanie macerujące wykazują roztwory NaOH i KOH 
o stężeniu 5 - 10%i zarówno słabsze jak i silniejsze roztwory ma
ją aktywność niższą. W roztworach rozcieńczonych powodem tego jest 
niższa koncentracja wodorotlenku, a w roztworach stężonych cofanie 
się dysocjacji hydrolitycznej.

Ze względu na powolniejsze działanie roztworów stężonych, wie
le podręczników zaleca do maceracji delikatnych struktur roztwory 
zawierające 20, a nawet 30% NaOH lub KOH. W rzeczywistości niszcze
nie tkanek miękkich i proces uszkadzania struktur zesklerotyzowa- 
nych to jedno i to samo zjawisko, toteż zapobiec uszkodzeniom moż
na jedynie przez przerwanie maceracji we właściwym momencie. Stan, 
w jakim znajdzie się obiekt po zakończeniu tego etapu pracy, tylko 
w małym stopniu zależy od warunków maceracji. Zarówno wielodniowe 
moczenie w rozcieńczonych roztworach na zimno, jak i krótkie, kil- 
kunastominutowe kąpiele w mocniejszych roztworach na gorąco prowa
dzą do wyników zupełnie podobnych. Nie wolno do maceracji stosować 
metod zbyt brutalnych, jak np. gotowanie w 5 - 10% ługu, czy też 
dodawanie do kąpieli silnych środków utleniających /nadmanganiany, 
perhydrol, nadtlenek sodu/, to bowiem zawsze prowadzi do poważnych 
uszkodzeń części zesklerotyzowanych.

Roztwory rozcieńczone mają tę wyższość nad stężonymi, że pro
ces intensywnego wymywania produktów hydrolizy z wnętrza sklerytów 
zachodzi już w czasie samej maceracji, podczas gdy w roztworach
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■stężonych jest on silnie hamowany zarówno przez większą lepkość 
owych roztworów, jak i wskutek niekorzystnego układu sił osmotyczy 
nych.

Jedyną - i to niezbyt uciążliwą - wadą rozcieńczonych roztwo
rów ługów jest ich agresywność względem szkła, co w wyniku wytra
wienia ścian naczyń użytych do maceracji, prowadzi do wytrącenia 
się żelu krzemionkowego, który może przylgnąć do obiektu. Zjawisko 
to zachodzi jednakże wyjątkowo i tylko przy używaniu przypadkowych 
naczyń z nieodpornych gatunków szkła /np. opakowań od leków, fio
lek po olejkach do ciast itp./.

Dla większości przypadków najodpowiedniejszym jest macerowanie 
obiektów przez 10-20 minut w 5% roztworze JTaOH lub KOH przy tempe
raturze 70~80°C. Bardzo wygodne w Użyciu są nieduże termostaty stoso
wane w gospodarstwie domowym /np. ogrzewacz do butelek z mlekiem 
dla mienowląt/, mają one bowiem z reguły samoczynny wyłącznik do 
nastawiania na żądaną temperaturę w zakresie 30-80°C.

Bównie ważne jak prawidłowa maceracja jest dokładne usunięcie 
z wnętrza obiektu produktów hydrolizy i resztek środka macerujące- 
go. Dokonuje się tego przez wypłukanie obiektu w dużym nadmiarze 
parokrotnie zmienianej wody destylowanej, najlepiej również w tem
peraturze 7G-80°G, jakkolwiek i krótkie zagotowanie nie miewa szkod
liwego wpływu. Zalecana niekiedy neutralizacja resztek wodorotlen
ku rozcieńczonym kwasem octowym nie jest konieczna, a może być na
wet szkodliwa wskutek rozkładu soli kwasów tłuszczowych przed wymy
ciem ich z wnętrza obiektu.

Unieruchomienie obiektu na szkiełku przedmiotowym

Przy sporządzaniu preparatów totalnych najpowszechniej stoso
wanym sposobem jest przeprowadzanie obiektu przez kolejne kąpiele 
w małych naczyniach lub miseczkach, po kąpielach przeniesienie go 
na szkiełko przedmiotowe, nałożenie kropli płynu Faure'a lub balsa
mu i przykrycie szkiełkiem nakrywkowym. Sposób ten ma tę wadę, że 
nie pozwala ani na dokładne umieszczenie zamykanego obiektu w wybra
nym miejscu szkiełka, ani na ułożenie go i zatopienie w jakiejś 
określonej pozycji, zmienia on bowiem swe położenie w czasie nakła
dania szkiełka nakrywkowego, w rozpływającej się kropli środka za
mykającego. Daje się to bardzo odczuć zwłaszcza tam, gdzie zależy 
na wykonaniu dokładnych pomiarów, fotografii lub wiernych rysunków 
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spod mikroskopu. W -takich przypadkach niezbędna staje się przykle
jenie obiektu do szkiełka przedmiotowego, co zmienia całe postępo
wanie o tyle, że przez poszczególne kąpiele przeprowadza się całe 
szkiełko wraz z przyklejonym obiektem i do pracy trzeba teraz oży
wać innych naczyń /cylinderków lub wanienek do barwienia prepara
tów mikroskopowych/ i większych ilości płynów. Przyklejenie do 
szkiełka przedmiotowego ma' także tę dogodność, że pozwala na umiesz
czenie w Jednym preparacie kilku lub kilkunastu.obiektów bez ryzy- . 
ka ich pomieszania, a także na właściwe upozowanie części, stanowią
cych jakąś całość anatomiozna /np. narządów gębowych lub kopulacyj
nych/, z uwzględnieniem ich wzajemnego położenia w ciele owada.

Przykleja się obiekty do szkiełka przedmiotowego najlepiej 
przy pomocy koloidów pochodzenia zwierzęcego, np. białkiem jaja ku
rzego. Ha wybrany punkt na szkiełku nanosi się maleńką kroplę biał
ka i na nią nakłada się obiekt. Manipulując igłą preparacyjną i wil
gotnym pędzelkiem nadaje się obiektowi właściwą pozycję i odczekaj® 
chwilę, aż białko wyschnie. Następnie szkiełko przedmiotowe wraz z 
tak przyklejonymi jednym lub wieloma obiektami przenosi się do moc
nego /15-20%/ roztworu formaldehydu, otrzymanego przez zmieszanie 
jednej części handlowej formaliny z 1 - 2 częściami wody, którą dla 
usunięcia banieczek powietrza należy uprzednio przegotować i wystu- 
dzić. Wreszcie preparat płucze się w wodzie destylowanej z dodat
kiem minimalnej ilości amoniaku /1-2 krople na 1C0ml wody/j teraz 
można z nim wykonywać wszelkie manipulacje z wyjątkiem maceracji i 
barwienia pirogallolem, te bowiem czynności muszą zostać wykonane 
przed naklejeniem obiektu na szkiełko. Ani w płynie Faure’a, ani w 
kąpielach zawierających wodę nie grozi odklejenie się obiektów, 
gdyż białko po kąpieli formaldehydowej traci rozpuszczalność, zacho
wując jedynie zdolność pęcznienia w wodzie. Przy pewnej wprawie łat
wo jest dobrać wielkość kropelki tak białka, by obiekt trzymał się 
dostatecznie silnie, bez oblania go i bez zanieczyszczenia, nadmia
rem białka.

t Podkładki dystansując®

Preparaty totalne, ze względu na znaczną zwykle grubość zamy
kanych obiektów są narażone na deformację pod naciskiem szkiełka na
krywkowego i zazwyczaj staje się konieczne zastosowanie podkładek 
dystansujących, naklejonych na szkiełko przedmiotowe. Podkładki, w 



- 7 -

kształcie pasków, pierścieni lub ramek, można wyciąć nożyczkami 
lub wysztancować z różnych gatunków folii poliestrowej, acetylo- 
celulozowej, bakelitowej lub polimetakrylowej /"plexiglas"/, twar
dych odmian folii z polichlorku winylu /winidur, astralon/, jak 
również z pasków uciętych ze szkła nakrywkowego, a nawet pasków 
cienkiego szkła przedmiotowego. Do sporządzania podkładek nie nada
ją się materiały porowate /karton, laminaty/, guma oraz folia z po
lietylenu i polistyrenu.

Przyklejać należy podkładki w taki sposób, by nie odlepiały 
się w kąpielach, przez jakie będzie przechodził obiekt wraz ze 
szkiełkiem przedmiotowym. Tak więc podkładki do preparatów przewi
dzianych do zamknięcia w balsamie nie mogą być przyklejane roztwo
rami żywic /szellak, balsam kanadyjski, mastyks itp./ ani klejami 
kauczukowymi, te bowiem rozpuściłyby się w kąpieli rozjaśniającej, 
lecz można użyć wymienionych klejów, gdy preparat ma być zamykany 
w płynie Faure’a.

Pod każdym względem najlepsze do przyklejania podkładek są sa
mo utwardzałoś, syntetyczne kleje cyjanoakrylowe typu Oyjanopan B4. 
Zupełnie dobrze przykleja się podkładki także klejami zwierzęcymi: 
skórnym, kostnym lub rybim /"Syndetin"/, należy jednak po wyschnię
ciu kleju uodpornić spoinę na działanie wody, zanurzając szkiełko 
przedmiotowe wraz z naklejoną podkładką na 2 - 3 minuty do mocnego 
roztworu formaldehydu /przepis jw./. Przy stosowaniu klejów zwie
rzęcych, których tężenie trwa dość długo, pewną przeszkodę stano
wi tendencja podkładek z folii do wyginania się i odklejania. Zja
wisku temu zapobiec najlepiej w taki sposób, że po przylgnięciu 
podkładki do świeżej jeszcze warstwy kleju szkiełko przedmiotowe 
podgrzewa się od spodu nad płomieniem i teraz podkładkę dociska 
mocno.do gorącego jeszcze szkiełka, zwalniając docisk dopiero po 
całkowitym jego wystygnięciu i po odczekaniu jeszcze dodatkowo pew
nego czasu, który w zależności od rodzaju i grubości użytej folii 
wynosi zwykle 1-5 minut.

Bardzo dobre podkładki sporządza się z perforowanego brzegu 
małoobrazkowej acetylocelulozowej taśmy fotograficznej, po usunię
ciu. z niej emulsji przy pomocy ciepłej wody z sodą. Podkładkę uzys
kuje się wycinając nożyczkami jedno lub kilka "okienek", które po 
przyklejeniu do szkiełka przedmiotowego pozwalają na regularne i 
estetyczna rozmieszczenie obiektów w preparacie, bardzo ułatwiając 
wyszukiwanie poszczególnych obiektów pod mikroskopem.
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Bezbarwne taśmy pozytywowe stają się w preparacie niewidoczna, 
toteż do sporządzania podkładek należy użyć raczej taśmy negatywo
wej, zazwyczaj barwionej w masie na kolor szarobłękitny lub jasno- 
popielaty.

Barwienie

Potrzeba barwienia entomologicznych preparatów totalnych za
chodzi rzadko, gdyż skleryty owadzie z reguły zawierają pigment i 
dostatecznie wyraźnie różnij się od bezbarwnego tła preparatu. Zda
rzają się jednak obiekty prawie nie zawierające pigmentu i wówczas 
rozróżnienie w preparacie delikatnych struktur staje się utrudnio
ne lub zgoła niemożliwe, zwłaszcza kiedy środek zamykający ma zbyt 
wysoki współczynnik rafrakcji /patrz rozdział "Dobór środka zamyka
jącego"/.

Należy wyraźnie oddzielić problem barwienia części miękkich od 
barwienia części zesklerotyzowanych. W preparatach totalnych bar
wienie części miękkich jest celowe jedynie wtedy, gdy to one właś
nie są przedmiotem obserwacji /jak np. przy badaniu przebiegu wią
zek włókien mięśniowych wewnątrz nogi/. Oczywiście, w takich przy
padkach obiekt nie może być macerowany w ługu, lecz musi zostać 
utrwalony i zabarwiony według określonych przepisów techniki histo
logicznej, dostosowanych do badania danej tkanki. Barwniki i meto
dy barwienia muszą być wówczas tak dobrane, by sarna skleryty pozo
stały nie zabarwione. Z tego powodu należy tutaj odradzić stosowa
nie barwników tzw. bejcowych /gallocyjanina, hematoksylina/, słabo 
rozpuszczalnych w wodzie /fuksyna zasadowa/ oraz barwników o "zim
nych" - kolorach /zielenie, błękity, fiolety/. W większości przy
padków można użyć wodnych roztworów floksyny, różu bengalskiego, 
fuksyny kwaśnej,' eozyny i tartrącyny, dobre efekty daje też niekie
dy karmin boraksowy.

Barwienie części zesklerotyzowanych nie ma na celu kolorystycz
nego zróżnicowania preparatu, a jedynie uczynienie zbyt słabo pigmen 
towanych skierytów lepiej widocznymi, toteż wykonuje się je po 
uprzednim usunięciu części miękkich przez maceraeję. .Sutaj do bar
wienia bezpośredniego stosuje się safraninę rozpuszczoną w alkoho
lu 70% lub w wodzie, przy stężeniu barwnika 0,5 - 1,0%. Jej wadą 
jest blaknięcie w płynie Faure’a, a także w czasie odwadniania po
przedzającego zamknięcie preparatu w balsamie. Podobnie zachowują 



9

się i inne barwniki syntetyczne, zalecane przez podręczniki. Trwa
łe zabarwienie, imitujące naturalny odcień pigmentów melaninowych, 
można uzyskać przy pomocy pirogallolu. W tym celu należy przygoto
wać dwa roztwory: pięcioprocentowy roztwór pirogallolu w 90 - 96% 
alkoholu oraz dwuprocentowy wodny roztwór NaCH lub KDH. Barwiony 
obiekt umieszcza się na miseczce preparacyjne j i zalewa odmierzoną 
ilością /np. 2 ml/ roztworu pirogallolu. Miseczkę nakrywa się, aby 
zapobiec wysychaniu płynu. Drobne i wiotkie obiekty pozostawia się 
w pirogallolu około 10-15 minut, większe i silniej zesklerotyzowa- 
ne do godziny. Następnie do miseczki dolewa się roztworu ługu w 
ilości dwu- do trzykrotnie większej, niż wynosiła użyta ilość roz
tworu pirogallolu, po czym całość miesza się dokładnie szklaną pa
łeczką. Zawartość miseczki przybiera kolor ciemnobrunatny. Pozosta
wiając obiekt w tej mieszaninie krócej lub dłużej /od kwadransa do 
godziny/ w temperaturze pokojowej, można uzyskać odpowiednio słab
sze lub silniejsze trwałe zbrunatnienie obiektu. Po wyjęciu z mie
szaniny barwiącej obiekt płucze się w wodzie destylowanej, a nas
tępnie przechowuje w 70% alkoholu do czasu sporządzenia preparatu 
mikroskopowego.

Roztwór ługu jest trwały pod warunkiem przechowywania w butel
ce polietylenowej ze szczelną zatyczką z tegoż materiału. Roztwór 
pirogallolu jest również trwały, gdy się go przechowuje bez dostę
pu powietrza /podobnie jak roztwór ługu lub w butelce szklanej z 
korkiem gumowym/. Bezpośrednio po sporządzeniu jest on brunatnawy, 
a przy dłuższym przechowywaniu może ciemnieć nadal, osiągając bar
wę mocnego naparu kawyj na siłę barwiącą nie ma to wpływu i dopie
ro powstanie omętnienia lub osadu sygnalizuje zepsucie się roztwo
ru.

Dobór środka zamykającego

Środki zamykające dzielą się na dwie grupy: kompozycje zawie
rające substancje rozpuszczalne w wodzie /płyn Faure» a/ oraz na roz
twory żywic w rozpuszczalnikach organicznych /balsam/. Inne środki, 
oparte na nitrocelulozie /tzw. nitrolakiery, lakier caponowy/, ży
wicach naturalnych rozpuszczalnych w alkoholu /szellak/ oraz na u- 
twardzalnych żywicach syntetycznych mają zastosowanie tylko w spe
cjalnych przypadkach i w znikomym stopniu. Dla uproszczenia opisu, 
w opracowaniu niniejszym nazwą "płyn Faure'a" oznaczono wszystkie 
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kompozycje zamykające oparte na koloidach roślinnych i zwierzęcych 
/płyn Faure’a wg oryginalnego przepisu i wszelkie jego modyfikacje, 
gliceryno-żelatynę, mieszaninę Mac Gregora itp./ oraz laktofenol i 
poliwinyl-laktofenol wg Heinzego, jak również inne środki zawiera
jące wodę. Podobnie, pod nazwą balsamu rozumie się tutaj obok bal
samu kanadyjskiego również inne żywice naturalne i nie polimeryzu
jące żywice syntetyczne /żywica damarowa, Caedaz, Mounting Medium 
uPX itp./, rozpuszczone w ksylenie i w podobnych rozpuszczalnikach.

Wyboru środka zamykającego powinno się dokonywać przede wszyst
kim z punktu widzenia jego trwałości i jego właściwości optycznych.

Trwałość preparatów zamkniętych w balsamie jest w nor
malnych warunkach przechowywania nieograniczona, co w skali ludz
kich potrzeb można rozumieć dosłownie. W preparatach balsamowych 
najmniej trwałym składnikiem jest szkło /szkiełko przedmiotowe i 
nakrywkowe, które najdalej po upływie kilkuset lat krystalizuje i 
pokrywa się siatką spękań. JTa trwałość samego obiektu wpływu to 
jednak nie ma, gdyż można go - po rozmontowaniu preparatu - bez 
trudu zamknąć między nowe szkiełka. W przypadku gorszych odmian 
balsamu kanadyjskiego, który po kilkudziesięciu, a niekiedy już po 
kilkunastu latach może ściemnieć, rozmontowanie preparatu i powtór
ne zmontowanie go, z użyciem nowego balsamu, nie pociąga za sobą 
żadnego ryzyka co do całości i stanu, zatopionego obiektu.
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Tablica 1

Współczynniki refrakcji /n^/ ważniejszych substancji i mieszanin, 
stosowanych przy sporządzaniu totalnych preparatów mikroskopowych

powietrze 1,00 benzen 1,50
woda 1,33 toluen 1,50
metanol 1,33 ksylen 1,50
eter etylowy 1,35 szkło potasowe średnio 1,50
etanol 1,36 guma arabska sucha 1,51
aceton 1,36 olej cedrowy rzadki 1,51
izopropanol 1,38 benzoesan metylu 1,52
butanol HI-rzędowy 1,39 terpentyna 1,52
octan izobutylu 1,39 szkło sodowe średnio 1,52
gliceryna-woda 1:1 1,40 żywica damarowa sucha 1,53
dioksan 1,42 olejek goździkowy 1,53
glikol 1,43 fenol 1,54
kwas melkowy 1,44 eugenol 1,54
chloroform 1,45 olej cedrowy gęsty 1,55
gliceryno-żelatyna 1,46 caedax /Merck/ suchy 1,55
czterochlorek węgla 1,46 aldehyd benzoesowy 1,55
gliceryna 1,47 balsam kanad. suchy 1,55
lakto fenol 1,47 polistyren 1,55
olej parafinowy 1,47 benzoesan benzylu 1,57
oliwa naturalna 1,47 anilina 1,59
olejek terpentynowy 1,48 bromoform 1,59
alfa-terpineol 1,48 alfa-chloronaftale n 1,63
trójchloroetylen /tri/ 1,48 czterobromoetan 1,63
euparal 1,48 alfa-bromonaftalen 1,66

całości i stanu zachowania zatopionego obiektu.
Inaczej sprawa przedstawia się z trwałością płynu Faure’a, któ 

ra dla większości stosowanych kompozycji waha się w granicach od 5 
do 2? lat, przez co rozumie się tutaj zachowanie rozpuszczalności 
w wodzie i właściwości optycznych. Z biegiem czasu traci on bowiem 
rozpuszczalność w wodzie, a następnie mętnieje wskutek polikonden-» 
sacji cząsteczek jego składników. Nie opracowano dotychczas sposo
bu oczyszczania obiektów z przywierającego do nich ściętego płynu 
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Faure‘a, a próby oczyszczania mechanicznego niemal zawsze prowadzą 
do uszkodzenia lub zniszczenia preparatu.

Należy więc przy wyborze środka zamykającego w pierwszej ko
lejności kierować się zasadą, że preparaty przeznaczone do długo
trwałego przechowywania, tzn. wszelkie okazy dowodowe, a zwłaszcza 
typy deskrypcyjne, muszą być bezwzględnie zamykane w balsamie,.po
mimo większej pracochłonnbści i zwykle gorszego efektu optycznego 
tej metody.

Właściwości optyczne środka zamykającego, 
które najbardziej będą interesować preparatora, to przezroczystość, 
barwa i współczynnik załamania światła /refrakcji/.

W cienkiej warstwie między szkiełkiem przedmiotowym i nakrywko
wym zarówno balsam jak i płyn Faure’a są przezroczyste i praktycz
nie bezbarwne, jakkolwiek jasnożółta barwa balsamu oraz zawsze wy
stępujący w płynie Faure’a efekt Tyndalla mogą mieć pewien wpływ 
na jakość fotografii mikroskopowych.

0 wiele ważniejszą rolę odgrywa współczynnik załamania świat
ła, oznaczany symbolem n^, od niego bowiem zależy widoczność kon
turów obiektu oraz kontrast optyczny między jego powierzchniami, 
rozmaicie nachylonymi względem osi optycznej mikroskopu.

Działanie współczynnika refrakcji można prześledzić, obserwu
jąc jakiś jasno zabarwiony, półprzezroczysty obiekt /np. jasną koń
czynę drobnego owada lub fragment narządu gębowego/,zamykany pomię
dzy szkiełka mikroskopowe kolejno w środkach zamykających o coraz 
wyższym n^. Gdy środek zamykający ma n^ o wiele niższy od n^ obser
wowanego obiektu /jak np. woda czy alkohol/, znaczna część promie
ni świetlnych padających na obiekt zostaje odgięta na bok, nie tra
fia do obiektywu i cała sylwetka obiektu jest ciemna, a jej kontu
ry są ostre. W miarę podwyższania współczynnika refrakcji obiekt 
odrzuca coraz mniej światła na bok, jego sylwetka się rozjaśnia, 
kontury rysują się mniej wyraziście, pojawia się natomiast kon
trast między jego powierzchniami rozmaicie nachylonymi względem 
kierunku padającego światła. Gdy n^ środka zamykającego zbliża się 
do Ujj obiektu, sylwetka obiektu staje się jeszcze jaśniejsza, kon
tury jeszcze mniej wyraźne, a wspomniane kontrasty znacznie słabną. 
W momencie, kiedy obydwa współczynniki załamania światła zrównają 
się, znikają zarówno kontury obiektu, jak i kontrasty świetlne i 
obiekt widoczny jest jedynie wtedy, gdy ma inną barwę niż tło /ja
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ko barwna plama/, lub gdy jest mętny /jako cień/. Bezbarwne i przej
rzyste części obiektu stają się wówczas całkowicie niewidoczne. Je
śli będziemy nadal podwyższać n^ środka zamykającego, obiekt coraz 
bardziej będzie upodabniał się do przestrzeni pustej, zamkniętej w 
gęstszym ośrodku i coraz wyraźniej będzie widać jego powierzchnie 
od strony wewnętrznej.

Obszar dobrej czytelności obrazu mikroskopowego zawarty jest 
w granicach ^/obiektu/ i 0,12. Znaczy to, że dla zesklerotyzowa- 
nych części ciała owadów, gdzie n^ jest najczęściej zawarte w gra
nicach 1,53 ~ 1,56 wchodzą w rachubę środki do zamykania, u których 
wymieniony współczynnik jest nie mniejszy niż 1,41 i nie większy 
niż 1,68. Jednakże przy badaniu preparatów totalnych ani zanik kon
turu obiektu ani “efekt pustki" nie są zjawiskami pożądanymi; toteż 
podany wyżej przedział 1,41 - 1,68 w praktyce ogranicza się do oko
ło 1,45 - 1,53 i wewnątrz niego należy szukać nD środków zamykają
cych dla większości entomologicznych preparatów totalnych.

Wartość Up większości odmian świeżo sporządzonego płynu 
Faure'a waha się w granicach 1,40 - 1,45 w miarę wysychania zbliża
jąc się coraz bardziej do n^ suchej gumy arabskiej /1,51/. Świeżo 
przyrządzony balsam ma n^ 1,53 - 1,54, który przy wysychaniu zwięk
sza się raczej nieznacznie, zbliżając się stopniowo do n^ suchych 
żywic. 0 tym zjawisku mówi się potocznie, że stare preparaty są 
silniej rozjaśnione, niż sporządzone świeżo.

Należy tutaj pamiętać, że nawet po wysuszeniu różne części 
ciała owadziego i różne tkanki mogą mieć* bardzo różne n^, od około 
1,46 /ciało tłuszczowe/, 1,4? - 1,49 /inne części miękkie/, 1,51 - 
1,56 /skleryty/ aż do 1,58 /epikutikula, niektóre skleryty, szcze-■ 
cinki, łuski, kolce, pazurki/. Przyjąwszy założenie, że nQ dla więk
szości sklerytów leży wewnątrz przedziału 1,53 - 1,56, da się w 
oparciu o podane wyżej prawidłowości dobrać najwłaściwszy środek 
zamykający, w zależności od tego, jakiemu celowi ma służyć sporzą
dzony preparat. Przykładami może służyć tablica 2, gdzie najczęś
ciej stosowane środki zamykające uporządkowano według przeznaczo
nych preparatów. ,

W tablicy 2 kolumny "preparaty barwione" odnoszą się do prepa
ratów totalnych barwionych metodami histologicznymi, a przeznaczo
nych do badania wewnętrznych części miękkich. Natomiast kolumny 
"preparaty nie barwione" odnoszą się do preparatów nie barwionych
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w ogóle, lub też barwionych pomaceracji /przyciemnianych/, przez
naczonych do badania części zesklerotyzowanych.

Niekiedy zależy nam jednak na szczególnie silnym rozjaśnieniu 
preparatu bez wieloletniego czekania, aż w preparacie ksylen odpa
ruje z balsamu. Bywa to potrzebne zwłaszcza przy studiach nad in- 
tegumentem larw lub nad mikrosklerytami błoniastych części kutiku- 
11, a często.także w przypadku badania struktur mających wybiórcze 
powinowactwo do niektórych substancji barwiących /przetchlinki, a- 
parat genitalny/. W takich razach odwodnione alkoholem /lub wysu
szone/ preparaty przeprowadza się-najpierw jak zwykle przez ksylen, 
a następnie dodatkowo przez bromoform i zamyka w balsamie o podwyż
szonym Ujj, który sporządza się przez zmieszanie 17,5 części bromo- 
formu, czterobromoetanu lub alfa-chloronaftalenu z 82,5 częściami 
drobno pokruszonego, suchego balsamu kanadyjskiego.

Dane, dotyczące wartości współczynników załamania światła 
/njj/ różnych substancji i mieszanin stosowanych w mikroskopii, są 
rozproszone w technicznej literaturze fachowej i nieraz trudne do 
odszukania. W tablicy 1 zebrano n^ najczęściej używanych składników 
i paru kompozycji, głównie w oparciu o dzieło "Kurzes Handbuch der 
Chemie" W. kogiIna /GłJttingen, 1951-1955/.

Bozmontowanie preparatów

Dla rozmontowania preparatu zamkniętego w płynie Faure’a nale
ży go ogrzać w gorącej wodzie łub na płytce grzejnej, a gdy płyn 
Faure’a stopi się, zesunąć szkiełko nakrywkowe. Następnie przy po
mocy igły preparacyjnej lub pędzelka przenosi się obiekt do gorą
cej wody celem usunięcia oblepiającego go płynu Faure1a. Prepara
ty bez ramek woskowych, przechowywane dłużej niż przez kilka ty
godni', należy przed ogrzaniem namoczyć przez kilka godzin w zimnej 
wodzie. Tak samo w zimnej wodzie należy namoczyć preparaty stare, 
kilku- lub kilkunastoletnie, po uprzednim zeskrobaniu ramki wosko
wej.

Preparaty balsamowe wymagają usunięcia balsamu /w kąpieli tolu
enowej i ksylenowej/, przeprowadzenia przez szereg alkoholowy o ma-1 
lejącym stężeniu i krótkiego namoczenia w ciepłej wodzie. Z wody 
bezpośrednio, bez obsuązania, preparat przenosi się pod binokular, 
nakłada dużą kroplę wody i w tej wodzie obiekt bez trudu wyłuskuje 
igłą preparacyjną zś stężałego białka. Wyłuskiwanie bez nałożenia 
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kropli wody grozi wypryśnięciem obiektu nawet na znaczną odleg
łość, ścięte białko jest bowiem bardzo sprężyste. Jeżeli obiekt 
w preparacie nie był unieruchomiony białkiem, poznać to po jego 
ruchliwości w rozpuszczającym się balsamie. W takich przypadkach 
usunięcie balsamu, kąpiele alkoholowe i nawadnianie przeprowadza 
się w miseczkach preparacyjnych.

Jeżeli do obiektu przywarły cząsteczki białka, którym był przy
klejony do szkiełka przedmiotowego, usuwa się je igłą preparacyjną 
pod binokularem. Zdarza się jednak, że do narządów pokrytych włos
kami lub szczecinkami /szczęki, stopy/ grudki ściętego białka mo
gą przylgnąć tak silnie, że nie da się ich usunąć mechanicznie bez 
ryzyka uszkodzenia obiektu. Należy wówczas obiekt wymacerować w 
wodnym roztworze NaOH lub KOH o stężeniu 1 - 5% w temperaturze 
40 - 80°C, kierując się jak zwykle zasadą, że im delikatniejsze i 
słabiej zesklerotyzowane są macerowane obiekty, tym bardziej roz
cieńczony ma być ług i tym niższa temperatura. W zależności od zas
tosowanej temperatury i od stężenia ługu maceracja trwa od kilku 
minut do kilku godzin. Ścięte białko nie zawsze udaje się tą meto
dą rozpuścić, ale nawet w opornych przypadkach przyjmuje ono ra
czej konsystencję mazistą i daje się usunąć z obiektu pędzelkiem.

Kazimierz Tarwid 
ROZWARSTWIENIE POPULACJI JAKO ZADANIE BADAWCZE ENTOMOLOGII STOSO

WANEJ W WARUNKACH INTENSUIKACJI PRODUKCJI

Tekst niniejszy jest informacją o zagadnieniu teoretycznym, 
które może w sposób istotny rzutować na problemy ochrony roślin 
szczególnie w warunkach intensyfikowanej produkcji. Z tego powodu 
zasługuje na bliższe badania empiryczne. Teoria o której mowa, wy
nika z dość szerokiej bazy obserwacji na różnych grupach zwierząt. 
Mniej na stawonogi. Ale tu m.Łn. autor nin. notatki ma własne ma
teriały dotyczące licznych obserwacji "wychylania" się wyników po
za ramy modeli, przyjętych w entomologii za podstawę interpretacji 
faktów.

Entomologów interesują przede wszystkim zmiany szans wykra
czania liczebności gatunku poza próg szkodliwości ekonomicznej, 
oraz zmiany reakcji gatunku /oporności lub przeciwnie-podatności/ 
na akcje zwalczania go, jak też na poczynania zapobiegawcze. Te 
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ostatnie stanowią godny uwagi, dość zaniedbany rozdział tzw. "wal
ki biologicznej", A w moim-teoretyka i ekologa rozumieniu jest to 
rozdział stwarzający prawdopodobnie najsensowniejsze perspektywy 
dla gospodarczo liczącej się "walki biologicznej".

Ludziom obytym z zagadnieniami szkodnikarskimi nie trzeba 
szczegółowo uzasadniać zdania, iż zależność poziomu liczebności 
gatunku od zasobności pokarmowej środowiska jeżeli istnieje to 
jest zależnością tylko "głębszego tła" spraw ekologicznych. Obser
wowane zaś w praktyce zmiany poziomu liczebności przy przekształca
niu środowisk są raczej bezpośrednią reakcją na bodziec w postaci 
zmiany warunków bytu niż wynikiem dopasowania do nowego poziomu za
sobności /wzgl. pojemności/ środowiska.

W tym rozumieniu bodźcem jest każda zmiana warunków ekologicz
nych dotycząca cech biologicznych ważnych dla gatunku. Już sama 
zmiana szczegółów agrotechniki jest bodźcem tego typu a ponadto wie
le z inowacji tej techniki kryje duży zasób bardziej specyficznych 
bodźców dla wielu gatunków owadów. Należy w tym miejscu powiedzieć, 
iż tradycyjnie większą uwagę w badaniach przykładamy jednak do wa
lorów ekologicznych nowej sytuacji niż do jej bodźcowego działania. 
Z tego punktu widzenia są badane przez ekologów i znajdywane charak
terystyki sytuacji właściwych np. uproszczonym płodozmianom, uprawom 
wielkoprzestrzennym, brakom krzaków, miedz itp. Mniej zainteresowa
nia budzą - jakkolwiek są badane z takich samych pozycji - zmienione 
elementy gospodarki fizjologicznej roślin, prowadzące do zmian war
tości biochemicznej produktu rolnego. Jakkolwiek mogą one być waż
ne dla owadów /mimo, iż okazują się jeszcze nieistotne dla fizjolo
gii człowieka/. Mogą one decydować np. o podatności owadów na zaka
żenia chorobowe i epizoocje, oraz wpływać na oporność roślin na 
ataki szkodnika. Taki typ badań marginesowo uwzględniający sprawę 
bodźcowego działania wchodzenia na pola nowej agrotechniki mija się 
jednocześnie w znacznym stopniu ze sprawami wynikającymi z faktu 
rozwarstwienia się populacji i w świetle moich dotychczasowych ob
serwacji szczególnej wrażliwości tego zjawiska na bodźce oddziały
wania środowiska.

W różnego rodzaju rozważaniach ekologii owada zwykło się in
terpretować populację szkodnika jako jednolitą /w granicach zmien
ności genetycznej/ grupę zwierząt, podlegających w podobny sposób 
oddziaływaniom zewnętrznym. Od dość dawna zostało stwierdzone, iż 



18

nie jest to prawdą w stosunku, do pewnych form specjalnych. Takich 
jak np. owady socjalne, gdzie mieszkańcy gniazda tworzą zróżnico
waną społeczność, podobnie: u zwierząt podatnych na zjawiska tery- 
torializmu, gdzie tylko część populacji zajmuje odpowiednie wycin
ki terytorium, a reszta znajduje się jakby poza nawiasem normalne
go życia i doznaje innych losów. Tam z natury rzeczy wszelkie od
działywania z zewnątrz na gatunek natrafiają na zróżnicowaną zbioro
wość w niejednakowy sposób dostępną dla tych oddziaływań.

Tyle - jeżeli chodzi o klasyczne podręcznikowe sformułowania. 
Dodaję do nich kilka istotnych uzupełnień. Życie socjalne i tery- 
torializm to nie jedyne postacie rozwarstwień. Inne liczne postacie 
rozwarstwień są bardzo szeroko rozpowszechnione. Są one często - 
specyficznie różne dla rozmaitych gatunków i różne dla rozmaitych 
sytuacji środowiskowych.

Bozwarstwienie populacji przejawia się jako elastyczna reak
cja na bardzo wiele bodźców zewnętrznych /jeżeli nie na wszystkie/. 
Oczywiście musi być dany czas na wytworzenie takiej reakcji. Oczy
wiście również, bodziec nie może mieć charakteru wszechogarniają
cej katastrofy w rodzaju: spalenia środowiska przez lawę, zupełne
go odwodnienia bagna itp. Prawie nigdy działanie idące od środowis
ka zewnętrznego nie dosięga więc w jednakowym stopniu wszystkich 
komponentów populacji gatunku żyjącego w danym terenie. Stopień roz
warstwienia wpływa bardzo istotnie na eksploatację /lub wyniszcza
nie/ gatunku. Również przez drapieżcę. Jest to wartość zmienna. Po
dają kilka przykładów różnych obserwacji. Populacja pająka Linyphia 
triangularis różnicuje się latem na część siedzącą na sieciach i 
część bytującą w sposób bardziej ukryty. Grupa siedząca na sieciach, 
gdy doznaje eksploatacji jest uzupełniana przez tę drugą grającą 
wtedy rolę "rezerwy". Uzupełnienia te wielokrotnie przekraczają licz
bę osobników znajdujących się każdorazowo na sieciach. Powtarzanie 
zabiegów eksploatacyjnych może tu,' wzmagać reakcję. Podobne zjawis
ka widziałem również u innych pająków: u Dolomedes fimbriatus oraz 
u różnych gatunków z rodziny Araneidae; podobnie - u różnych przed
stawicieli Ąnthomyidae i Tachinidae /Dietera/, a także różnych 
przedstawicieli innych muchówek jak: Tricholauxania_preusta /Lauxa- 
nidag/,■komarów i ochotkowatychj u paru gatunków mrówek; u' ślimaka 
Suęcinea_putris; u żaby moczarowej Bana_arv§lis. Tam, gdzie pozys
kano większą liczbę obserwacji ujawniała się wielka zmienność stop
nia takiego rozwarstwienia. Poznanie jej uwarunkowań oraz specyfi
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ki gatunkowej /silnie tu wyrażonej/ winny być ważną informacją o 
źródłach oporności czy podatności gatunku na eksploatację w danych 
warunkach, oraz wskazywałoby na narzędzia praktycznego oddziaływa
nia na tę właściwość»

Powstające pod wpływem jakiegoś bodźca rozwarstwienie popula
cji staje się obiektem, który spotykają i inne /następne/ oddziały
wania. Przytoczę tu przykładowo dwie obserwacje. Muchówka Tricho- 
lauzania_preusta w obecności pająka Dolpmedes fimbriatus w kilku 
eksperymentach zdołała wytworzyć skupienie mało ruchliwych osobników, 
które ocalały /pozostałe rozproszone, ruchliwe zostały szybko wyło
wione/. Natomiast: gdzie dotarła do skupienia drapieżna larwa plusk
wiaka z rodziny Nabidae stało się ono dla niej szczególnym ułatwie
niem w łowach /poprzednio małoefektywnych/. Drugi przykład /przyta
czam za p. doc. Kisielewską/ dotyczy gryzoni polnych. Zadanie tru
cizny /rotenonu/ nadało nowy walor pierwotnemu zróżnicowaniu popu
lacji nornika na osobniki silniej i słabiej zakażone robakami. In
tensywniej truły się te pierwsze.

Kryje się tu perspektywa dwuetapowego prowadzenia niektórych 
akcji: 1/ - przygotowanie populacji do uwrażliwienia na akcję i 
2/ - sama akcja. f

Nikłe są wiadomości o specyfice bodźców wpływających na zja
wisko. Obserwowano wpływ eksploatacji, oddziaływanie zagęszczenia, 
kilku przypadkowych czynników zaburzających normalne bytowanie popu
lacji. Ewentualne praktyczne wykorzystanie zjawiska wymagałoby bliż
szego poznania bodźców specyficznych dla określonych gatunków.

Zauważmy jeszcze na zakończenie, że szereg naszych rutynowych 
analiz materiałów uzyskiwać może nowe naświetlenia, gdy się uświa
domi konsekwencje procesu rozwarstwienia. Dla przykładu: klasyczne 
krzywe wzrostu populacji. Są dwie podstawowe: tzw. eksponencjalna 
i logistyczna. Leżą one np. u podstaw rozważań nad gradacjami /jak
kolwiek ich nie wyjaśniają/. Warto zastanowić się nad nimi w ukła
dzie, gdy w trakcie upływu czasu wzrasta rozwarstwienie na część 
rozmnażającą się i część upośledzoną pod tym względem. Dalej może 
nie należy teoretyzować. Potrzebny obszerniejszy materiał ekspery
mentalny i obserwacyjny.
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Materiały z konferencji naukowych

Stanisław Bałazy 
TEMATYKA ENTOMOLOGICZNA W PROBLEMATYCE NAUKOWO-BADAWCZEJ 

PARKÓW NARODOWYCH*

Parki narodowe Polski utożsamiane są zazwyczaj z dużymi powie
rzchniowo rezerwatami leśnymi, a powszechność takiego przekonania 
pogłębia fakt, że personel administracyjny 1 ochronny stanowią nie“ 
mai wyłącznie leśnicy» Jest to pogląd niesłuszny, gdyż w istocie 
rzeczy już w definicji i zasadach tworzenia parków narodowych za
warte jest założenie różnorodności biotopów oraz zróżnicowanie 
sposobów zagospodarowania i kierunków wykorzystania. Znajduje to 
zazwyczaj swoje odbicie w bardzo szerokim wachlarzu tematyki przy
rodniczej i społeczno-ekonomicznej, jaka podejmowana jest na ob- 
szarze każdego parku i której realizacja w przeszłości dała podsta
wy dokumentacyjne do wytypowania obszaru jako obiektu specjalnego, 
szczególnie chronionego. Każdy z parków narodowych Polski posiada 
już obszerną dokumentację bibliograficzną, wyrażającą się liczbami 
od kilkuset do około trzech tysięcy pozycji piśmiennictwa naukowe
go. Z analizy tej bibliografii wynika, że w okresie poprzedzającym 
formalne nadanie obszarowi statusu parku narodowego oraz w począt
kowej fazie jego istnienia jako wydzielonej jednostki administra
cyjnej tematyka entomologiczna bywa zazwyczaj słabiej reprezentowa
na w piśmiennictwie, jednakże już po kilkunastu latach liczba opra
cowań z tego zakresu wysuwa się na jedno z czołowych miejsc. Ponad
to - chociaż prace w znacznym procencie dotyczą entomofauny leśnej 
- nie reprezentują one w większości dyscypliny naukowej określanej 
jako entomologia leśnia sensu stricto. Dla przykładu piśmiennictwo 
entomologiczne dla parków, które jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej uzyskały formalną lub nieformalną nawet akceptację, sta
nowi - z wyjątkiem Białowieży - zawsze ponad 10% pozycji bibliogra
ficznych /w szczegółach: Białogórski - 12,1%, Ojcowski - 15,8%,

x Referat wygłoszony na V sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE w Hucie Szklanej 16 VI 1972 r.
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świętokrzyski - 11,2%, Sielkopolski - 14,5% itd./. Tylko w "Biblio
grafii białowieskiej" piśmiennictwo z zakresu entomologii stanowi 
nieco ponad 7%, jednakże problematyka ogólnoprzyrodnicza całej Pusz
czy, problem restytucji żubra oraz intensywna działalność miejsco
wych placówek badawczych o profilu nie entomologicznym - zmieniają 
tutaj proporcje w sposób zasadniczy. Dla parków tworzonych na po
czątku lat 6O-tych /Kampinoski, Karkonoski, Woliński/ piśmiennic
two entomologiczne stanowi około 7% pozycji bibliograficznych, na
tomiast dla najmłodszych /Słowiński, Bieszczadzki, Hoztoczański/ - 
od 2 do 4%. W tych liczbach tematyka leśno-ochroniarska stanowi zaz
wyczaj część niewielką lub nawet zupełnie znikomą, relatywnie male
jącą w miarę upływu czasu po objęciu obszaru ochroną rezerwatową na 
korzyść opracowań dotyczących entomofauny określanej jako dla drze
wostanów obojętna lub nawet nieleśnej» Kilka przykładów dla zilus
trowania tej sytuacji:

1 - spośród 27 publikacji entomologicznych z okresu powojenne
go dla Wolińskiego Parku narodowego tylko 5 tematy mają związek z 
problemami entomologii leśnej, natomiast wykonane zostały obszerne 
monografie entomofauny wodnej /chrząszcze, pluskwiaki różnoskrzyd- 
łe, ważki, komary/ oraz owadów bezskrzydłychj

2 - w okresie PO-letniego formalnego istnienia Wielkopolskiego 
Parku Narodowego opublikowanych zostało ca 70 prac i artykułów z 
zakresu entomologii, z czego bezpośredni związek z entomologią leś
ną i ochroną lasu ma 11, a pośredni 16, jakkolwiek aż 58 dotyczy 
fauny leśnejj

5 - z 16 prac opublikowanych w latach 1975-1976 uwzględniają
cych entomofaunę Białowieskiego Parku Narodowego tylko 4 wiążą się 
pośrednio, i to dość luźno, z tematyką leśno-ochroniarską.

Wyższy nieco procent prac o profilu ochroniarskim notuje się 
w tych parkach narodowych, gdzie drzewostany charakteryzują się na
rażeniem na zwiększone szkody /Bieszczadzki, Kampinoski, Karkonos
ki, Świętokrzyski, Tatrzański/.

Przedstawiona wyżej sytuacja jest - wbrew pozorom - prawidło
wa i korzystna, gdyż jednym z podstawowych celów rezerwacji wiel
kich stosunkowo obszarów, jakimi są parki narodowe, jest poznawa
nie zróżnicowanych biocenoz nie pod kątem ich rentowności ale aspek
tów z zakresu struktury, praw i procesów zachodzących w ekosyste
mach.
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Hozmieszczęnie parków narodowych w Polsce, pozornie nierówno
mierne, w rzeczywistości koresponduje dość wyraźnie z przyjętą dla 
naszego kraju regionizacją przyrodniczo-leśną, w mniejszym natomiast 
stopniu z gospodarczo-geograficzną. Fakt że geograficzne regiony po
morski i mazurski pozbawione są parku narodowego stanowi nieprawid
łowość w części tylko rekompensowaną zwiększonym nieco zagęszcze
niem rezerwatów przyrody.

Dążąc do jak najlepszego udokumentowania wartości przyrodni
czych i naukowo-poznawczych określonego obszaru,popełniano w przesz
łości dość często błąd polegający na dążeniu do wyszukiwania w ba
daniach i obserwacjach naukowych osobliwości florystycznych i fau
nistycznych godnych ochrony lub szczególnego zainteresowania, kosz
tem obszerniejszych studiów faunistycznych i biocenotycznych. Ten 
etap w badaniach entomologicznych na obszarach parków narodowych 
ma się już zdecydowanie ku końcowi, natomiast w coraz większym stop
niu podejmowane są analityczne prace z zakresu systematyki, faunis- 
tyki i ekologii owadów.

Dotychczas badania entomologiczne w poszczególnych parkach na
rodowych podejmowane były w sposób dość spontaniczny i nie podlega
ły jakiejkolwiek koordynacji, jednakże już do chwili obecnej przy
najmniej w kilku parkach zrealizowane zostały wycinki pewnych cykli 
problemowych. Składają się na nie prace dotyczące zoocecidiów i owa
dów minujących, inwentaryzacje mrowisk dotyczące gatunków z grupy 
Formica rufą, zagadnienia zoogeograficzne w publikacjach entomofau- 
nistycznych itp. Szeroki zasięg osiągnęły badania nad owadami żeru
jącymi pod korą i w drewnie, które - jako szczególnie istotne dla 
racjonalnej ochrony zespołów faunistycznych w rezerwatowych zbioro
wiskach roślinności drzewiastej, włączono ostatnio do skoordynowanej 
problematyki naukowo-badawczej wszystkich parków narodowych.

Utrudnienia występujące przy próbach nawiązywania współpracy 
ze specjalistami oraz brak koordynacji poczynań powoduje, że częs
to wartościowe materiały zgromadzone przez personel parków, częś
ciowo nawet opracowane - zalegają w aktach i dokumentacjach nie 
Wykorzystane. Brak pisma naukowego przeznaczonego do publikacji wy
ników prac prowadzonych w parkach narodowych utrudnia bieżącą in
formację oraz zniechęca do kontynuowania rozpoczętych i często już 
zaawansowanych badań. Przykładów jest wiele - niektóre mógłbym tu
taj nawet zademonstrować. Dużym utrudnieniem w podejmowaniu i kwa
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lifikowaniu stopnia pilności projektowanych badań jest brak kata
logów podsumowujących stan znajomości poszczególnych jednostek sys
tematycznych oraz wyodrębnianych zagadnień.

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa stwierdzić trzeba, że - 
jakkolwiek w większości parków narodowych stan znajomości entomo- 
fauny jest lepszy niż jakiejkolwiek innej grupy bezkręgowców, to 
jednak nie może on być uznany za zadawalający. Ocenić można, że z 
poszczególnych obszarów znanych jest dotychczas od 1/3 do 1/4 wys
tępujących tam gatunków owadów /być może w Białowieskim Parku Naro
dowym sytuacja jest nieco lepsza/. Stan znajomości innych stawono
gów jest bez porównania gorszy /rozleglejsze badania nad skorupia
kami i pajączakami przeprowadzone zostały tylko w Wolińskim P.N., 
a nad wijami - również w niektórych innych/.

Problematyka entomologiczna z zakresu ochrony lasu podejmowa
na bywa /poza wspomnianymi pracami dotyczącymi mrówek oraz kambio- 
i ksylofagów/ wtedy, gdy widocznym zaczyna być zagrożenie przez 
owady górującego piętra drzewostanu /Kampinoski, P.N., Świętokrzys
ki P.N.,/ lub w związku z klęskami żywiołowymi /Tatrzański, Karko
noski, Bieszczadzki P.N./.
Tak np. bardzo mało uwagi poświęca się gradacjom liściojadów na po- 
szytach lub podrostach, podczas gdy rzeczywiste lub tylko domniema
ne zagrożenie drzewostanu głównego bywa podnoszone do rangi proble
mu nawet wtedy, gdy ma ono charakter lokalny lub dotyczy drzewosta
nu przewidzianego do przebudowy.

Hozmieszcząnie parków narodowych w Polsce, ich stan oraz zasa
dy wykorzystania pozwalają na zlokalizowanie w nich, każdych badań 
entomofaunistycznych lub ekologicznych, o ile założenia metodyczne 
nie spowodują kolizji z ochroną rezerwatową zbiorowisk zwierzęcych 
określonego obszaru. Zakres koniecznych badań entomologicznych ja»- 
ki pozostaje-jeszcze do wykonania jest olbrzymi.

. Uintensywnienia wymagają prSce nad gospodarczo i biocenotycz- 
nie ważnymi jednostkami systematycznymi entómofauny epigeicznej 
/przewidziana jest koordynacje tego tematu przez Zakład Ekologii 
Instytutu Badawczego Heśnlątwa/. W skali całego kraju bardzo słabo 
poznanymi są trzy wielkie n^drodziny pasożytniczych błonkówek 
/Ichneumoijoidest," tójglęi^pideą i Proctotrupoidęa/; poznanie ich fau
ny oraz określanie roli hlocenctycznej bez uwzględnienia parków 
narodowych byłćby wprost niemożliwe. Wyrywkowo poznane są zespoły 
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entomofauny sód, a rozległa studia nad fauną 1 znaczeni®) gatunków 
drapieżnych we wszystkich biotopach możliwe są obecnie w zasadzie 
tylko na dużych powierzchniach lasów i zbiorowisk podlegających 
ochronie rezerwatowej.

W aspekcie ekologicznym szczególny nacisk należałoby położyć 
na określenie wpływu antropogenicznych przeobrażeń środowiska na 
kształtowanie się zespołów' entomofaunistycznych. W dotychczasowej 
praktyce większość podejmowanych dotyczyła drzewostanów. W dalszych 
badaniach uwzględniać należy w większym stopnia entomofaunę zbioro
wisk zaroślowych i nieleśnych. Bagna, zadrzewienia, sady, pola up
rawne oraz obrzeża lasów rezerwatowych, a także doliny rzeczne 1 
rynny lub misy jeziorne należy włączyć do systemu ciągłych obser
wacji nad wpływem chemizacji w wielkotowarowej gospodarce rolnej 
na entomofaunę lądowych zbiorowisk rezerwatowych i wód przyległych 
do pól uprawnych. Badania entomologiczne muszą być w szerszym stop
niu włączone do problematyki hydrobiologieznaj, ze względu na dużą 
wartość wskaźnikową poszczególnych gatunków owadów wodnych - infor
mującą o stopniu zanieczyszczenia wód. Drzewostany parków narodo
wych mogą i powinny spełniać rolę kontrolnych powierzchni porównaw
czych przy obserwacjach zmian zachodzących w entomofaunle leśnej 
pod wpływem gospodarki człowieka - szczególnie w związku z kontynua
cją jednogatunkowych upraw roślin drzewiastych oraz wzrostem chemi
zacji w wyniku stosowania pestycydów i mineralnego nawożenia w leś
nictwie. Za paradoksalny uznać należy fakt, że populacyjnym badaniom 
entomologicznym w drzewostanach zagospodarowanych chociażby z zak
resu studiów gradologicznych nad szkodnikami leśnymi, nie towarzy
szą analogiczne badania w lasach parków narodowych. Wreszcie ze 
względu na położenie, bardzo urozmaiconą zazwyczaj rzeźbę terenu, 
podłoże i szatę roślinną, a także silnie zaznaczone zarówno we flo
rze jak 1 faunie wpływy elementów reprezentujących różne okresy i 
regiony klimatyczne^ parki narodowe służyć mogą jako węzłowe punkty 
w badaniach zoogeograficznych w skali europejskiej. Już dotychcza
sowe badania entomofaunistyczne dostarczyły wielu wartościowych 1 
często nieoczekiwanych spostrzeżeń z tego zakresu. Należy dążyć do 
tak pełnego i wszechstronnego opracowania entomofauny parków naro
dowych, jak to dla chrząszczy Babiogórskiego Parku Narodowego zro
bił Pawłowski /1967/. W wyniku tak rozwijanych badań wy
płyną dopiero rzeczywiste elementy o charakterze osobliwości, czy 
zupełny* nowości faunistycznych.
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Zakończę kilkoma propozycjami, zaleceniami i wnioskami:
1. W działalności naukowo-badawczej każdego parku narodowego w Pol

sce tematyka entomologiczna jest reprezentowana i rozwijana zaz
wyczaj na jednym z czołowych miejsc. Brak podsumowania wyników 
oraz koordynacji podejmowanych zagadnień utrudnia orientację co 
do stopnia ważności i wszechstronności opracowania poszczegól
nych zagadnień.

2. Pożądane jest rozpracowanie i ujednolicenie, jak i metodyki, 
dla pewnych szerszych zagadnień z zakresu entomofaunistyki i 
ekologii owadów, jak również wytypowanie osób sprawujących 
specjalistyczną opiekę nad realizacją tematyki w trakcie wyko
nawstwa.

3. Jako zagadnienia szczególnie ważne i aktualne postawić należy: 
a/ Wpływ antropogenicznych zmian w środowiskach na entomofaunę 

z uwzględnieniem parków narodowych jako terenów odniesienia.
b/ Zależności aiędzygatunkowe w mieszanych populacjach owadzich 

w powiązaniu z problemami gradacji.
c/ Owaiy jako wskaźniki zmian poziomu oraz stopnia zanieczysz

czenia wód powierzchniowych i gruntowych.
d/ Parki narodowe jako punkty węzłowe w badaniach zoogeografiez- 

nych.
e/ Opracowanie pełnych katalogów entomofaunistycznych dla każde

go parsu narodowego na podstawie dotychczasowego piśmiennic
twa i dokumentacji naukowej.

4. Pożądane jest większe niż dotychczas zainteresowanie specjalis
tów opracowaniem słabo poznanych jednostek systematycznych owa
dów na obszarach chronionych.

5. Każdy spośród pracowników naukowych parków narodowych będzie 
wdzięczny za .nformacje o przebiegu i wynikach badań oraz za 
wszelkie lufo imać je bibliograficzne.
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Kazimiera Tar®id 
NIEKTÓRE EKOLOGICZNE KONSEKWENCJE BÓŻNIC W ZWALCZANIU 

SZKODNIKÓW LEŚNICE NA TERENACH CHEONIONYCHX

Bóżnice wynikają zarówno z podstawowej odmienności obu typów 
układów ekologicznych! z jednej strony - las będący obiektem gos
podarki produkcyjnej! a z drugiej - las utrzymany ± 0 reżymie obiek
tów rezerwatowych. Ponadto, istotną różnicę wnoszą odmienne techni
ki postępowania ze szkodnikami. Upraszczając sprawę powiemy, że w 
lasach gospodarczych zabiegi masowego zatruwania środowiska są częs
tsze /możliwe jest nawet periodyczne ich powtarzanie/. Natomiast w 
rezerwatach są to, akcje wyjątkowe. Najwyżej jednorazowe w ciągu 
długich okresów czasu3"2/.

Dla omówienia wynikających stąd konsekwencji zatrzymam się na 
wstępie na paru elementach teorii ekologicznej wykraczającej być 
może poza ramy wiedzy podręcznikowej. Może na miejscu będzie zas
trzec się, że ograniczę się tylko do teorii dających się poprzeć 
materiałem faktów /eksperymentów lub obserwacji/.

Podane wyżej okoliczności odbijają się na dynamice liczebnoś
ci populacji owadów żyjących w tych środowiskach. Wobec tego, że 
będzie to przedmiotem dalszych moich rozważań., zatrzymań się prze
de wszystkim na ekologii populacji, gdyż tu kryją się elementy 
teorii najmniej doceniane w interpretacjach entomologów;

Zgodnie z obserwacją, możemy przyjąć, że populacja owadów ży
jących w lesle utrzymują się naogół na pewnych, określonych pozio
mach liczebności /zagęszczenia/, oscylując wokół nich Podchodząc 
od strony teorii do charakteryzowania takiego poziomi dla konkret
nego gatunku, możemy uczynić to w dwojaki sposób.
1. Rozważając rzecz od strony poziomu wydolności /oporności/ śro

dowiska-na dany gatunek. Zgodnie z regułą Chapmana 
/1931/. Idziemy tu przez proste rozumowanie’ każdy gatunek, aby 
mógł istnieć, musi dysponować pewną nadwyżką uridzin w stosun- i 
ku do liczby osobników rodzących potomstwo. Jest; to konieczne

x Referat wygłoszony na V sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej PO 
w Hucie Szklanej w dniu 16 VI 1977 r.

22 Sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej w przebiegi; dyskusji trakto
wało parki narodowe jako tereny niechemizowane w ogóle. Bywają 
jednak wyjątki od tej reguły. I 
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dla uzupełnienia strat zdrowia i życia członków populacji przed 
wydaniem potomstwa. Nadwyżka rozrodczości wywiera presję na śro
dowisko utrzymujące tę populację. Z natury rzeczy, ta produkcja 
nadwyżki musi być hamowana na jakiejś wielkości granicznej dla 
wydolności środowiska.

2. Podchodząc natomiast do spraw regulacji liczebności uorganizo- 
wanej populacji będziemy akcentować, że to populacja właśnie 
uruchamia procesy utrzymujące jej liczebność na poziomie okreś
lonym /z uwzględnieniem zewnętrznych warunków ekologicznych/. 
W zasadzie, to tu ma swe źródło zjawisko oscylowania liczebności 
populacji wokół właściwego poziomu /dla bliższego wyjaśnienia 
sprawy - por. Andrze jewski 1977, T a r w i d 1977, 
Trojan 1975/«

Oba podejścia są racjonalne. Ich realność jest wielokrotnie 
sprawdzona przez obserwacje i eksperymenty. Istotną dla nas sprawą 
jest to, że oba tak określone poziomy nie muszą się pokrywać. Pog
lądy różnych autorów na ten temat, owszem, nie są jednolite. Po
cząwszy od twierdzenia, że te poziomy "winny" zawsze się pokrywać, 
aż do poglądu, że one pokrywać się mogą tylko wyjątkowo, a realizo
wana jest liczebność niższa niżby to wynikało z wydolności środowiS' 
ka. Będąc wyrazicielem drugiego poglądu, który jest mniej popular
ny i raczej "niepodręcznikowy” winienem kilka słów wyjaśnienia; 
jak-to rozumiem.

Rzecz najprościej zaobserwujemy na odpowiednio poprowadzonym 
eksperymencie, idącym tropem klasycznego schematu P e a r 1 a 
/1927/. W nim populacja, dysponująca pewnymi luzami w środowisku - 
rośnie /rys. 1/. Przy odpowiednim stosunku sił: z jednej strony 
presji rozrodczości gatunku, a z drugiej oporu środowiska, realizu
je się znana S-owata krzywa wzrostu populacji /część "a" rys. 1/. 
Krzywa ta, tzw. "krzywa logistyczna" wzrostu populacji, w swojej 
klasycznej postaci charakteryzuje się m.in. symetrycznym umiejsco
wieniem punktu przegięcia /"o" na rysunku 1/. Poziom zagęszczenia 
osiągnięty u szczytu może być traktowany jako poziom tolerancji 
środowiska na dany gatunek.

W sBich eksperymentach obserwowałem odchylenia od klasycznej 
postaci krzywej. Mianowicie, gdy tempo wzrostu populacji od począt
ku utrzymuje się w pewnym, wystarczająco niskim /by dać czas na 
uorganizowanie się. struktur populacji/ przedziale, - może nastąpić 
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asymetryczne, ostre wygięcie krzywej po przekroczeniu punktu prze
gięcia /rys. 2/. Uzyskałem to w eksperymentach z patyczakiem, wi
działem w hodowlach paru innych gatunków. Wyraziściej to wychodzi 
u gatunków szybko organizujących swoje populacje, m.in. u żyjących 
kolonialnie jak np. mszyce. Jeżeli wysokość linii wyrównania krzy
wej klasycznej /symetrycznej/ przyjąć jako poziom maksymalnego wy
korzystania zasobów środowiska, dostępnych dla tego gatunku, to na
wet przy starannym podtrzymania tych zasobów na stałym poziomie, 
trzeba szczególniejszych warunków eksperymentu, by poziom popula
cji utrzymał się na pierwotnej wysokości. W moich obserwacjach on 
obniżał się. /część "b" rys. 1/. Nieraz obniżał się dość znacznie. 
Powstaje rozstęp między wyżej scharakteryzowanym potencjalnie moż
liwym a realizowanym w naturze poziomem występowania. Wiedzą o tym, 
oczywiście, dobrze entomolodzy praktycy. Na ogół ten hiatus /"rozs
tęp"/ widać dobrze u roślinożerców. Nie jest on stały ani dla gatun
ku, ani dla warunków w których się ten gatunek znalazł. Można to 
obserwować w eksperymentach z redukcją sztucznych przegęszczeń w 
przypadkach, gdy taka redukcja zachodzi wystarczająco sprawnie.
W moich eksperymentach /patyczaki, komary, muchy oraz pająki/ re
dukcja eksperymentalnych przegęszczeń w poszczególnych powtórze
niach ustalała różne poziomy, różniące się między sobą do J00%. 
Natomiast każdorazowo raz już uzyskany poziom liczebności wykazy
wał tendencję do trwania. I wtedy nawet przy zmniejszaniu walorów 
środowiska /powolnym i ostrożnym/ uzyskuje się w eksperymentach 
ujawnianie się ważnej tendencji do "stałego" utrzymywania się popu
lacji na uprzednim poziomie.

Cały układ populacyjny dysponuje wtedy swoistą spoistością. I 
wtedy potrzebny jest już bodziec naruszający tę spoistość, by uru
chomić szybkie zmiany. Są to elementy teorii ogólnoekologicznych 
które można ilustrowań przykładami nie tylko ze świata owadów i 
szkodników.

Jakiego rodzaju mogą być te bodźce naruszające?
W zasadzie działają tak wszystkie silne /w odczuciu danego gatunku/ 
bodźce zewnętrzne. W znanych mi eksperymentach była to np.s u paty
czaków nagła zmiana zasobności pokarmowej środowiska /przy powol
nych - przejawiała się tendencja do otrzymywania "status quo" popu
lacji/. Dobre efekty dają bodźce związane z charakterem wrażliwości 
danego gatunku /por. np. Petrusewicz /1960//.

Uporządkowanie powyższych obserwacji pociąga za soną następu
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jąca konsakweuc je dla omawianych tu zagadnień: Gdy ogniskujemy uwa
gę na sprawach oddziaływań populacyjnych na regulację liczebności 
owadów w lesie winniśmy oczekiwać innych reakcji od populacji doj
rzałych zdolnych do uruchamiania procesów regulacyjnych, innych 
od populacji dopiero budujących się, lub regenerujących. Budują się 
populację np. każdego nowego pokolenia uniwoltynnego lub szerzej: 
monogeneratywnego j regenerują populacje o naruszonym okładzie po
pulacyjnym po bodźcach uszkadzających status quo. Populacja doj
rzała będzie ujawniała tendencję do utrzymywania swego poziomu li
czebności /w ramach pewnych oscylacji/. Będzie to oznaczać pewną 
oporność na niedrastyczne zabiegi gospodarza skierowane np. ku ob
niżeniu tej liczebności. Oporność ta opiera się na podporządkowa
niu sobie czynników biocenotycznych /drapieżcę, pasożyty, choroby/2.

2 Brak miejsca na szczegółowsze omówienie tu tych mało znanych 
zjawisk.

Ta oporność przejawia się również w szerokim zakresie w sto
sunku do nie planowanych przez gospodarza terenu zmian wartości 
środowiska. Planowe obniżenie zagęszczenia dojrzałej populacji bez 
niszczenia jej organizacji może być trudnej natomiast jeżeli się 
je uzyska /w wyniku np. ciągłego /uporczywego/, długiego, działa
nia przez środowisko/, to ono winno być trwałe. 
Populacja naruszona przez drastyczne zabiegi, będzie ujawniać w 
okresie regeneracji brak wykształconych procesów regulacji liczeb
ności /utrzymywać się będzie uzależnienie od sprawności "wolnej”, 
spontanicznej interwencji biocenotyczne j/2. Gdy jest tak silna, że 
rozbija organizację populacji, pociąga to za sobą dużą chwiejność 
liczebności, jej podatność na oddziaływania zmian stanu środowiska 
/również działania drapieżców, pasożytów itp./. Trudno wtedy już 
mówić tylko o oscylacji liczebności. Są to duże wahania, wymagają
ce drastycznych interwencji gospodarza terenu. Ta chwiejnosć mówi 
też o podatności na wystąpienie gwałtownych wzrostów liczebności 
typu gradacji /rys. 3/.

Powiedzenie, . że lasy gospodarcze - cechuje ten bardziej 
chwiejny typ dynamiki liczebności owadów w nim żyjących, a Parkom 
Narodowym /rezerwatom/ właściwy jest pierwszy /uorganizowanycb po
pulacji/ - byłoby prymitywnym uproszczeniem. Nasze lasy wciąż jesz
cze są siedliskiem tysięcy populacji gatunków w jakiś sposób uorga- 
uizowanych, nie dochodzących do poziomu szkodników gospodarczych.
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Bównież "dzikie", pierwotne lasy mogą być dotknięte gradacją.
Chcąc umieścić omówione sprawy ® sferze procesów biocenotycz- 

nych ocieknę się do nieco zmienionego schematu Wiktorowa 
/'1976/ /rys. 4/. Załączony rysunek jest przejrzysty. Zostawię go 
bez komentarza /brak miejsca!/. Uzupełnię go tylko uwagą, że wyda
ja się iż interwencja biocenotyczna /stanowiąca jakby drugą poza 
populacyjną linię działania/ jest efektywniejsza w lasach rezerwa
towych, zgodnie z rozpowszechnionymi poglądami. Jakkolwiek - jest 
ona czynnikiem o słabszej i spóźnionej "mobilizacji" w działaniu 
przeciw wzrostom liczebności szkodników.
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Miroslav Stolina
PH0BLE1C OCHBDNX LASU W PASKACH NARODOWYCH SŁOWACJI2

Wstęp

Ha obszarze Słowackiej Socjalistycznej Republiki Istnieją 2 
parki narodowe: Tatrzański Park Narodowy /TANAP - 50 tys. ha, z 
otuliną 70 tys. ha/ i Pieniński Park Narodowy /2 200 ha/. Obydwa 
te parki sąsiadują z polskimi parkami narodowymi o takich samych 
nazwach.

W przygotowaniu jest ogłoszenie dalszego, znacznie rozleglej- 
szego parku narodowego z obszaru Niskich Tatr. Ponadto w Słowacji 
snajduje się kilka obszarów chronionego krajobrazu i kilka dużych 
rezerwatów przyrody. Głównym składnikiem tych chronionych terenów 
są lasy. Lasy TANAP i Pienińskiego Parku Narodowego składają się 
z państwowych rezerwatów przyrody, lasów częściowo zmienionych, 
które mają charakter rezerwatów częściowych i lasów z wyraźnie 
zmienną strukturą, co zostało spowodowane gospodarczym użytkowa
niem w przeszłości. W TANAP występują również kompleksy leśne ma
jące specjalny charakter np. lasy uzdrowiskowe w pobliżu sanatoriów 
lub leśne parki w okolicy głównych centrów turystycznych /Stary Smo
kowiec, Tatrzańska Łomnica/.

Kryteria odnośnie lasów w parkach narodowych opierają się na 
odpowiednich normach prawnych. W myśl tych zasad i w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody nie prowadzi się działalności gospodar
czej w drzewostanach państwowych rezerwatów przyrody. W innych ka
tegoriach lasów w parkach narodowych gospodarkę prowadzi się w ta
ki sposób i w takich rozmiarach, aby las jako uczestnik chronione
go obszaru nie został naruszony w swoim głównym celu.

Związane to jest przede wszystkim z rekonstrukcją drzewosta
nów znajdujących się pod wpływem antropogenicznym z odnowieniem i 
pielęgnacją, lecz również z ochroną lasu. Zasady zagospodarowania 
lasów znajdują się w odpowiednich planach gospodarczo-leśnych.

x Referat wygłoszony na V sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE w Hucie Szklanej w dniu 16 VI 1977 r.
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Główne problemy ochrony lasu w parkach narodowych

Problemy ochrony lasu w parkach narodowych można uznać za spe
cyficzne, gdyż dotyczą lasów o specjalnym charakterze i celu. Ochro
na lasu musi się łączyć z koniecznością zabezpieczenia ciągłości 
funkcji lasu.

Lasy parków narodowych przedstawiają mozaikę drzewostanów o 
różnym stopniu pierwotności i ukierunkowania funkcji. Bozwój drze
wostanów przebiega według specyficznych prawidłowości dla danych 
warunków ekotopu, dla istniejącego charakteru leśnych biogeocenoz 
i dla danego stopnia antropogenicznej interwencji. Z naturalnych 
czynników ważne są czynniki abiotyczne /wiatr, mróz w TANAP/ czyn
niki biotyczne - szczególnie niektóre gatunki owadów /Ipidąe w 
TANAP/, zwierzyna lub niektóre gatunki wyższych niełownych zwierząt, 
pasożytne grzyby, czasem niektóre mikroorganizmy /np. wirusy/.

Wpływy oddziaływania tych czynników na drzewostany są różne, 
dlatego ich ocena musi być zróżnicowana zależnie od stopnia pier
wotności, od właściwej biogeocenozy i od ukierunkowania funkcji 
drzewostanów.

Podobnie odmienne oddziaływanie na drzewostany mają czynniki 
antropogeniczne. Bównież i w tym przypadku winny być one oceniane 
w zależności od zamierzonej funkcji drzewostanów. ,

Wiatr jest jednym z najbardziej szkodliwych czynników natural
nych. Jego działanie jest najwyraźniejsze w TANAP. Uszkadza drzewos
tany bądź przez pojedyńcze wywroty, bądź też łamiąc i wywracając 
drzewa na Miększych powierzchniach. W ostatnich 60 latach wielokrot
nie wywracał i łamał drzewa na wielkich powierzchniach. Uszkadza 
przede wszystkim drzewostany starsze.

Drzewostany te są często uszkadzane nawet przez niezbyt sil
ne wiatry. Podczas wichur, przewracane są i łamane również i takie 
drzewostany, które odznaczają się stosunkowo dobrymi właściwościami 
statycznymi. Mróz jest często czynnikiem uszkadzającym drzewostany 
położone w wyższych partiach Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku Na
rodowego. Na Słowacji jest niezwykle ważnym szkodliwym czynnikiem 
w Niskich Tartach. Odmiennie niż wiatr - mróz uszkadza tylko brzeż
ne i niezbyt szerokie pasmo lasu.

Śniegołomy mają znaczenie w niższych partiach Wysokich Tatr. 
Powodują one szkody głównie w Pienińskim Parku Narodowym.

Z abiotycznych szkodliwych czynników najmniej istotnym jest 
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susza. Chociaż zjawisko to możnaby uważać za nieprawdopodobne w 
klimatycznych warunkach obu parków narodowych, gdzie są znaczne 
opady, jednak lokalnie może występować jako ważny czynnik. Susza 
jest powodowana specyficznymi warunkami orograficznymi /strome sto
ki, skaliste słabo retencyjne gleby, niekiedy wyraźna nierównomier- 
ność podziału opadów/.

•Górski charakter obydwu parków narodowych wpływa na ważność 
niektórych rodzin, względnie gatunków szkodników owadzich. Szkodni
ki organów asymilacyjnych drzew nie są tak ważne, aby zasługiwały 
na uwagę z punktu widzenia ochrony lasu. Ważniejsze są szkodniki 
podkorowe, zwłaszcza na drzewach szpilkowych, a głównie na świer
ku. Najważniejszym jest kornik drukarz /Ips tygographus/ i inne ga
tunki towarzyszące, gdyż występuje masowo, zwłaszcza ha wiatroło
mach.

Znacznym problemem jest zwierzyna, zwłaszcza jeleń, która z 
uwagi na to, że ilość jej jest zbyt wysoka zwłaszcza w TANAP po
ważnie uszkadza drzewostany zgryzaniem i spałowaniem kory. Szcze
gólnie poważne szkody wyrządza w drzewostanach zakładanych przy 
rekonstrukcji górnej granicy lasu. Ze szkodników grzybowych, prócz 
gatunków powodujących czerwoną zgniliznę korzeni drzew iglastych, 
na uwagę zasługuje przede wszystkim opieńka miodowa /Armillaria 
mellęa/, która pewne drzewostany atakuje sporadycznie, niekiedy 
jednak występuje na znacznych obszarach, głównie w drzewostanach 
sztucznych.

W obydwu parkach narodowych znaczne szkody powodują turyści. 
Ich szkodliwość ma bardzo różnorodny charakter: uszkodzenia mecha
niczne drzew, wydeptywanie ścieżek, powodowanie pożarów, ponadto 
przenoszenie chorób drzew /np. osutka kosodrzewiny/ na ubraniu tu
rystów.

Do kategorii niepożądanych antropogenicznych wpływów na drze
wostany TANAP trzeba zaliczyć naruszanie biogeocenoz lasów natural
nych a nawet niektórych rezerwatów przez stawianie obiektów sporto
wych i komunikację. Na szeregu takich obszarach obserwowano zamie
ranie limby w wyniku naruszenia gleby lub systemu korzeniowego.

Wpływ działania szkodników na lasy o różnych funkcjach

Przy szacowaniu wpływu szkodliwych czynników na lasy parków 
narodowych trzeba rozróżnić wpływy czynników naturalnych od wpły- 
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wó® antropogenicznych. Takie rozróżnienie jest konieczne dla 
wszystkich kategorii lasów parków narodowych, lecz głównie jest 
istotne przy szacowaniu ich wpływów na rezerwaty.

Podczas gdy działanie czynników antropogenicznych zawsze ma 
niekorzystny wpływ na wszystkie lasy parków narodowych, to taki 
wpływ czynników naturalnych musi być określany z funkcyjnego punk
tu ukierunkowania lasów. '

Poprzednio wspomniano, że w parkach narodowych występują lasy 
o różnym funkcyjnym ukierunkowaniu - od rezerwatów ścisłych, gdzie 
nie wolno prowadzić żadnych czynności gospodarczych, do lasów, któ
re chociaż nie mają charakteru producenta drewna, ale w których na
leży wykonywać określone gospodarczo czynności. Takimi są lasy częś
ciowo zmienione gospodarowaniem w przeszłości, a które teraz są 
rekonstruowane, lasy uzdrowiskowe /w pobliżu sanatoriów/, lasy gle
bo- i wodochronne, lasy przeć iw law ino we, leśne parki, a w otulinie 
parków narodowych również lasy gospodarcze ze specjalnym ukierunko
waniem celu.

Czynniki naturalne, których wpływ na las z gospodarczego punk
tu widzenia jest szkodliwy - mogą mieć w lasach naturalnych, zachowa
nych we fragmentach w rezerwatach - charakter normalnych biogeoceno- 
tycznych procesów, które umożliwiają ontogenezę i dynamikę leśnych 
biogeocenoz. W rezerwatach należy przy każdym czynniku rozróżniać 
jakościowe i ilościowe wyniki jego działania na zespoły leśne. Jak 
podano /8 t o 1 i n a 1969/ poszczególne gatunki Ipinae mogą wys
tępować w naturalnych górskich lasach TANŚP bądź jako gatunki obo
jętne, bądź jako gatunki mające wpływ na gezenę struktury lasu, 
bądź też jako gatunki szkodliwe. Te wszystkie gatunki w lasach gos
podarczych trzeba traktować odmiennie. Np. Polygrąphus golygraphus 
jest w ontogenicznym procesie struktury lasu naturalnego gatunkiem, 
który na nią wpływa, a więc jest gatunkiem o ściśle określonej fun
kcji w procesie dynamiki naturalnych zespołów leśnych. W lasach 
gospodarczych jest gatunkiem szkodliwym, który likwiduje w drzewos
tanie drzewa bez względu na ich przyszłość, co jest zjawiskiem nie
pożądanym, a więc szkodliwym.

Gatunki szkodliwe /Ips typogrąphus Dendroctonus_ micans/ nisz
czą istniejącą strukturę lasu. Ten wpływ można czasem uważać za ja
kościowy przejaw właściwego czynnika. Zamieranie drzew w wyniku te
go działania w takiej liczbie, te powstanie luka umożliwiająca od
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nowienie naturalne, ma inny jakościowy przejaw, niż w przypadku, 
gdy ten sam naturalny czynnik /np. Ips typqgraphus/ powoduje obu
mieranie lasu na takiej powierzchni, że istniejąca biogeocecoza la
su zanika, a na jej miejsce powstaje zespół wtórny i dalsza sukcesja. 
Jest to także jakościowy przejaw właściwego naturalnego czynnika, 
lecz z innym wynikiem niż podano w poprzednim przypadku.

Ani w pierwszym, ani w drugim przypadku nie można » lasach 
naturalnych podobnych zjawisk uważać za nienormalne czy niepożąda
ne. Celem tych lasów jest poznawanie naturalnych procesów w leś
nych zespołach i te zjawiska mieszczą się w tych procesach. Inna 
jest sytuacja w lasach, gdzie ich funkcją jest ochrona gleby, gos
podarki wodnej itp. Funkcje te las może wypełniać tylko dopóty, 
dopóki ma właściwą strukturę. Dlatego też każde naturalne zjawisko, 
które narusza strukturę lasu tak, że nie może on tej funkcji peł
nić jest niepożądane, szkodliwe.

Często dyskutowana jest sprawa łownej zwierzyny i parkach na
rodowych, a zwłaszcza jej ilość i gospodarka łowiecka. Są zdania, 
że gatunki i ilość zwierzyny w Parkach Narodowych nie powinny być 
gospodarczo regulowane, tak jak drzewostany. Są jednak i opinie, 
że zwłaszcza liczebność zwierzyny winna być w Palkach Narodowych 
regulowana. Obydwa podejścia można uważać za właściwe, o ile wycho
dzą z kompleksowej oceny pierwotności lasów w poszczególnych par
kach narodowych i z konsekwencji interwencji człowieka w tycn la
sach.

Jest znane, że stan populacji zwierzyny wzrasta w lasach środ
kowoeuropejskich wielokrotnie w stosunku do pierwotnego w konsekwen
cji pewnych gospodarczych czynności w lasach i w wyniku gospodarki 
łowieckiej. W ten sposób podstawowe stosunki między zwierzyną a jej 
naturalnymi wrogami z jednej strony, a zwierzyną i właściwościami 
biotopu z drugiej strony zostały naruszone. znane jest, że zwierzy
na łowna odznacza się znacznym potencjałem migracyjnym. Stąd zwie
rzynę łowną trzeba uważać za naturalny czynnik działający na lasy, 
lecz za czynnik będący pod wpływem antropogenicznym.

W parkach narodowych Czechosłowacji nie nożna mówić o jedno
znacznej ekologicznej równowadze podstawowych komponentów Leśnych 
biogeocenoz.

Szczególnie stosunki pomiędzy warstwą autotroficzną, konsumen
tami i reduoentami są znacznie zmienione, co zwłaszcza jest wyraźne 
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przy stosunkach: zwierzyna - las. W niektórych przypadkach wpływ 
zwierzyny Jest tak znaczny, że zespoły leśne w rezerwatach tracą 
swój pierwotny charakter. Badanie zwierzyny jako szkodliwego czyn
nika w lasach jest jednym z najważniejszych problemów ochrony la
su. W TANAP przystąpiono do redukcji stanu jeleni na podstawie ob
szernych badań /c.f. C b u d i 1972/, aby eliminować negatywny 
wpływ na biogeocenozy lasów pierwotnych.

Decyzje odnośnie ochrony lasu w Parkach Narodowych 
w Słowacji

W ostatnich latach wprowadzono gospodarcze przystosowanie la
sów TANAP biorąc pod uwagę ich funkcje. Ponieważ wprowadzono nowe 
pojęcie gospodarczego przystosowania lasu należało opracować odpo
wiednie zagadnienia ochrony lasu.

Aspekty ochrony dawały podstawy dla gospodarczo-leśnego plano
wania. Ochrona lasu jest przedmiotem gospodarczego przystosowanego 
planowania w leśnych planach gospodarczych. Ochrona lasu ® gospo- 
darczo-leśnym planie TANAP wynika z oceny potencjału odporności 
drzewostanów i funkcji typów lasu. Metodyka oceny potencjału odpor
ności drzewostanów opiera się na trzech zasadniczych wskaźnikach 
ich właściwości: a. właściwości siedliska i składu gatunkowego) 
b. struktury) o. iloczynu zdrowotności drzewostanu /c.f. Stoli- 
n a 1976 a.b./.

Według tej metodyki każdy drzewostan został zaliczony do odpo
wiedniego stopnia odporności. Na podstawie takiego zaklasyfikowania 
została sporządzona długookresowa prognoza potencjału odporności 
drzewostanów /S t o 1 i n a j.w./ i długookresowa prognoza poten
cjalnego zagrożenia drzewostanów przez szkodliwe czynniki. W meto
dzie tej zużytkowano poznane stosunki między procesem rozwoju 
drzew i drzewostanów a odpowiednimi szkodliwymi czynnikami w posz
czególnych typach lasu /3 t o 1 i n a 1961, 1967/. Konkretne pre
wencyjne zabezpieczenia lub przedsięwzięcia ochronne były podejmo
wane na podstawie analizy według wyżej podanej metody, przy równo
czesnym braniu pod uwagę aspektów biocenotycznych w poszczególnych 
drzewostanach. Prócz tego brano pod uwagę specyfikę funkcji drze
wostanów, poszczególne fazy ich rozwoju, strukturę, ewentualny czyn
nik antropogeniczny.

Wypracowano specyficzne zasady ochrony lasu dla 1. stopnia 
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wieka, dla drzewostanów, 2. stopnia wieku i dla II, III. i wyższej 
klasy wieku. Ponadto opracowano szczegółowe zasady ochrony lasu 
dla drzewostanów zakładanych przy rekonstrukcji górnej granicy la
su, dla lasów uzdrowiskowych, parków leśnych i dla rezerwatów.

Dla każdej z wymienionych kategorii lasów i właściwego stop
nia odporności drzewostanów została opracowana charakterystyka eko
logiczna, obliczono potencjał odporności drzewostanu we właściwym 
stopniu odporności oraz zostały określone potencjalne czynniki szko
dliwe.

Następnie przygotowano długookresowe i krótkoterminowe cele 
ochrony lasu i ustalono sposoby przedsięwzięć ochronnych i zabez
pieczających. Te podzielono na zabezpieczenia o charakterze gospo
darczym i na zabezpieczenia specjalne, przeciwko aktywizacji szkod
ników.

Tl rezerwatach zabezpieczenia ochronne dotyczą wyłącznie ogra
niczenia wpływu turystyki mając na celu ochronę przed zaburzeniem 
pierwotnej biogeocenozy jakąkolwiek działalnością człowieka. Według 
tych zasad został opracowany plan gospodarczo-leśny dla lasów 
TAN4P. Dane terenowe zostały opracowane metodami matematyczno-sta- 
tystycznymi przy ożyciu techniki obliczeniowej. Ten elaborat jest 
pierwszym obejmującym zagadnienia kompleksowej długo- i krótko
okresowej ochrony lasu w parkach narodowych.

Na terenie parku narodowego są - w rozumieniu przepisów praw
nych - niedopuszczalne takie środki i metody, które stoją w sprzecz
ności z zasadami ochrony środowiska przyrodniczego.

Zakończenie

Ochrona lasu w parkach narodowych jest czynnością trudną ale 
ważną. Jej specyfika leży w tym, że musi brać pod uwagę nienaru
szalność zasad parku narodowego a równocześnie musi być skuteczna.

Zadaniem jej jest ochrona funkcji lasów przed wpływem czyn
ników szkodliwych wszystkich kategorii.

Parki narodowe nie mogą się obejść bez świadomej celu i celowo 
ukierunkowanej ochrony lasu.
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Stanisław K. Więckowski
PROBLEM OCHRONY JODŁY W GÓRACH Ś’fIETOKRZXSKICH ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO2

2 Referat wygłoszony na V sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej PTT 
w Hucie Szklanej w dniu 16 VI 1977 r.

Problem obumierania jodły niepokoi leśników całej Europy. Pro
ces ten jest szczególnie nasilony bliżej granicy zasięgu tego drze
wa. Do takich drzewostanów należą bory jodłowe w Górach Świętokrzys
kich położęne blisko północnej granicy zasięgu. Do obecnego stanu 
sanitarnego jodły świętokrzyskiej obok nie wyjaśnionych czynników 
przyczyniły się silne mrozy w latach 1928/1929, gradacje korników 
z jodłowcem krzywozębnym i smolikiem jodłowcem na czele a ostatnio 
zwójki jodłowe. Zdecydowanie najgroźniejszym szkodnikiem jest sam 
człowiek poprzez nadmierne planowe wyręby, defraudację drewna, 
choinek itp.
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W miarę rozrzedzania się zwarcia drzewostanów zwójki jodłowe 
znajdują coraz to korzystniejsze warunki do rozwoju. T takich wa
runkach zaczynają poprzez wieloletnie gołożery przyczyniać się do 
stybkiego wymierania całych drzewostanów.

Pierwszą próbę chemicznego zwalczania zwójki w Polsce przepro
wadził K. G ą d e k /1965/, motorami naziemnymi i opylaniem z zie
mi. Próby te ze względu na niewłaściwą formę użytkową preparatu, 
niewłaściwą technikę w zróżnicowanym terenie górskim i przy wysokim 
drzewostanie mają dziś tylko znaczenie historyczne.

Badania nad zwalczaniem zwójek jodły rozpocząłem w 1968 roku. 
Oechą charakterystyczną tych badań, było to,, że nie prowadzono ich 
na małych powierzchniach, ale cały zagrożony teren był poligonem 
doświadczalnym. Zabiegi wykonywano wyłącznie z samolotów co stwa
rzało możliwość bardzo dobrej penetracji stosowanych preparatów w 
górnych partiach koron, atakowanych głównie przez zwójki, w bardzo 
zróżnicowanych drzewostanach w nierównym terenie górskim. W ciągu 
8 lat przebadano 15 preparatów w tym 12 chemicznych i 5 biologicz
ne w różnych terminach i przy pomocy różnych środków technicznych, 
na łącznej powierzchni około 15 000 ha.
Do badanych preparatów należały: Mgławik /4959 ha/, Poschlor /604 
ha/ DDVP /8? ha/, Lasochron DDE /1910 ha/, Lasochron E /11 58 ha/, 
Owadofos /572 ha/, Mgławik + DDVT /90 ha/, Owadofos avia, Gammame- 
tox avia, Mgławik Extra, Mgławik H, Triform avia. Preparat biolo
giczny Thuricidae badano w kombinacji łącznej z kolonizacją mrówek, 
z zagęszczeniem ptaków i nietoperzy. Z bakterii owadobójczych przeba
dano Thuricidae produkcji USA i Szwajcarskiej, oraz Dipel. Badano 
również bakterie owadobójcze + synergent Evisect. Ze środków tech
nicznych badano środki do zamgławiać i opryskiwać lotniczych przy 
pomocy samolotów Gawron, AJ^ i Śmigłowca M1.

Skuteczność środków chemicznych była na ogół dużo wyższa niż 
środków biologicznych. I tak np. w 1972 r. kiedy zniszczenie pędów 
na drzewach kombinacji kontrolnej osiągnęło średnio 74,1%, ilość 
pędów zniszczonych na drzewach kombinacji doświadczalnej wyniosła 
kolejno: Lasochron 4,5%, Poschlor 6,2%, Owadofos 4,6%, Mgławik + 
DDVP 8,9%.

W noku 1975 przy uszkodzeniu pędów drzew kontrolnych średnio 
68,2% na drzewach kombinacji doświadczalnych wyniosło ono kolejno: 
Mgławik 2,8%, Lasochron DDT-5,4% oraz Lasochron P, 2,1%. Badania 
oraz zwalczanie prowadzono przede wszystkim w najbardziej zagrożo
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nych monokulturach jodłowych w nadleśnictwach Kielce /Zagnańsk/ i 
Łagów, a następnie w nadleśnictwie Suchedniów /Siekierno, Suched
niów, Rataje/. Zabiegi prowadzono przy ścisłej współpracy specja
listów ochrony lasu Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Radom, 
obecnie Łódź, pracowników Zarządu Radom, oraz administracji lasów 
państwowych.

Problem zwalczania zwójek jodły w lasach gospodarczych w zasa
dzie już nie istnieje. Badania wyjaśniły jakie preparaty, jaką tech
niką i w jakich terminach należy stosować. Ponieważ badania prowa
dzono na bardzo wielką skalę, równocześnie chroniąc, praktycznie 
oznaczało to wdrożenie zalecanych metod zwalczania. Jak wykazały 
lustracje w lasach które były objęte zabiegami ochronnymi nawet po 
5 latach nie było najmniejszej potrzeby ponownego stosowania zabie
gów ochronnych. Zwójki w lasach gospodarczych pojawiają się na daw
nych powierzchniach kontrolnych, gdzie w ostatnim roku badań 1974 
przeprowadzono tylko jednorazowy zabieg chemiczny dla likwidacji 
ognisk szkodnika, niestety przy bardzo niesprzyjającej pogodzie. 
Od czasu do czasu zwójki pojawiają się również w terenach gdzie 
nigdy ich przedtem nie było i gdzie w związku z tym nigdy nie były 
zwalczane.

Po likwidacji problemu zwójek w lasach gospodarczych, problem 
pozostał wyłącznie na terenie lasów jodłowych Świętokrzyskiego Par
ku Narodowego. Zagadnienie - czy chronić ginące drzewostany Parku 
- było wielokrotnie dyskutowane na różnych szczeblach, odnośnie za
gospodarowanej części Parku tj. rezerwatów częściowych. W końcu na 
prośbę PBDP rozpocząłem badania nad możliwością wykorzystania bak
terii owadobójczych dla ochrony rezerwatów częściowych Parku.

Podstawą do wszelkiego planowania zabiegów ochronnych była 
szczegółowa inwentaryzacja zagrożenia jodły w całym Parku prowadzo
na przez dyrekcję Parku i Zakład Ekologii WSP w siedmiu klasach 
taksacyjnych na terenie 6000 ha co roku począwszy od 1975.

Do akcji wprowadzono śmigłowiec Instytutu Lotnictwa, który 
umożliwił rozdrobnienie kropli do 100-150 mikronów. Wyniki stoso
wania bakterii, dzięki którym udało się znacznie zredukować zagro
żenie będą przedmiotem oddzielnej publikacji.

Korzystając z obecności kolegów z Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE omówiono dalsze plany Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska 
WSP w Kielcach w zakresie biologicznego zwalczania zwójek jodły 
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przy wykorzystaniu entonofagów pasożytniczych z USA. Spośród w/w 
entomofagów planuje się szczegółowo introdukcję najbardziej aktyw
nych wrogów naturalnych Choristoneura fumiferanae /01./. Należą 
do nich; Apąnteles fumiferanae /Vier./, Glypta_fumifęranae /Vior./ 
/Hymenpptera/ oraz pasożytnicze muchówki - Omotoma fumiferana 
/Tot./, Madrąmyia saundersi /Will./ oraz Ceromasią auricaudata 
/Tns./. Projekt został przyjęty życzliwie przez członków Sekcji 
Entomologii Leśnej PTE. Głównym powodem sięgnięcia po pasożyty ame
rykańskie jest bardzo słaba aktywność gatunków polskich.

Zbigniew Sierpiński
PRZICZW ZAMIERANIA JODŁT W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH*

Do zamierania jodły w Górach Świętokrzyskich przyczynia się 
wiele różnych czynników, przy czym jak się zdaje, jedynie w nie
wielkim stopniu.wynika ono z osłabienia drzew będących następstwem 
starzenia się ich. W wielu wypadkach ma miejsce jednoczesne oddzia
ływanie kilku różnych czynników, wobec czego trudne, a niejednokrot
nie wręcz niemożliwe jest określenie, który spośród nich jest naj
ważniejszy, jak również który jest przyczyną, a który wynikiem ta
kiego czy innego czynnika.

Następstwem oddziaływania wszystkich tych czynników jest sil
ne przerzedzenie drzewostanów, powstanie licznych luk, utworzenia 
się płazowin, założenie zrębów. W szeregu wypadków drzewostany mie
szane z dotychczasową przewagą jodły przekształciły się w drzewos
tany a niewielkim udziałem jodły lub wręcz w drzewostany liściaste 
z pojedynczym występowaniem jodły.

Czynniki abiotyczne

Mróz. Spośród czynników abiotycznych na terenie naszego 
kraju największy wpływ na stan zdrowotny jodły wywierają niskie 
temperatury zimowe. Po srogiej zimie w roku 1928/1929, kiedy w Gó
rach Świętokrzyskich temperatury osiągały - 45°C, nastąpiło masowe 
zamieranie jodeł-, które trwało przez kilka lat, a skutki trwają do

x Referat wygłoszony na V sympozjum Sekcji Entomogolii Leśnej PTE 
w Hucie Szklanej w dniu 16 VI 1977 r.
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dziś. Masa pozyskanego drewna posuszowego określana była na około 
1,5 miliona n?. Wzrost szkód obserwowano również po mroźnej zimie 
1962/1965.

Lokalnie niekorzystny wpływ na rozwój jodły wywierać mogą tak
że przymrozki powodujące uszkodzenia drzewostanów i Igliwia oraz 
przyspieszające ich opad. Następstwem działania mrozów jest wzmożo
na działalność szkodników wtórnych.

Zakłócenia stosunków wodnych. Wpraw
dzie na terenach Gór Świętokrzyskich nie prowadzono dotychczas szcze
gółowych badań nad kierunkiem i intensywnością zmian wód gruntowych, 
nie mniej jednak wydaje się, iż w lata suche, kiedy poziom wód grun
towych obniża się bardzo wyraźnie także jodła odczuwa brak wilgoci 
i ulega z tego powodu osłabieniu.

Dostrzegalne zakłócenia stosunków wodnych mają natomiast miejs
ce w tych drzewostanach, które uległy silnemu przerzedzeniu i w 
których wytworzyły się luki na skutek zamierania drzew. Zahamowanie 
procesu transpiracji doprowadziło nawet do powstania lokalnych za- 
bagnień.

Huragany i wiatry. W obrębie Gór Świętokrzys
kich szkody huraganowe zaznaczają się stosunkowo rzadko. Dzięki dob
rze rozwiniętym i głęboko w glebę zapuszczonym korzeniom oraz elas
tyczności drzewa, jodła jest zdolna skutecznie przeciwstawiać się 
porywom wiatru. W małym stopniu podlega jodła także klęskom śniego- 
łomów.

Opadzina igieł. U wielu drzew stwierdzono silne 
uszkodzenie koron. Wydaje się, że główną przyczyną przedwczesnego 
opadania igieł, zarówno z ostatniego rocznika jak i z wcześniejszych, 
doszukiwać się należy w oddziaływaniu czynników abiotycznych. Być 
może chodzi tu o "zimowe usychanie drzew". Zjawisko to występuje 
w połowie zimy lub wczesną wiosną, pod wpływem nagłego wzrostu cem- 
peratury.

Nie jest wykluczone jednak, że opisywana opadzina igieł powodo
wana jest wysokimi temperaturami z lata poprzedniego roku. Na sku
tek przekroczenia maksymalnych temperatur, do których przystosowany 
jest dany gatunek drzewa, dochodzi bowiem niekiedy do przedwczesne
go opadu igieł, przy czym zjawisko to zaznacza się silniej wewnątrz 
korony aniżeli na jej obwodzie, a więc tak, jak to obserwowano w 
drzewostanach jodłowych w Górach Świętokrzyskich.

Na uwagę zasługuje tc, że przerzedzenie koron spowodowane ona— 
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dziną liczni leśnicy traktują jako szkody wyrządzone przez zwójki 
jodłowe, co tylko częściowo i w określonych sytuacjach odpowiada 
rzeczywistości.

Czynniki biotyczne

Opieńka miodowa. W wielu drzewostanach jodłowych 
na terenie Gór Świętokrzyskich obserwuje się duże nasilenie występo
wania opieńki miodowej /Armilląria_melleą/. Miejscami opanowuje ona 
do 40% drzew, a grzybnia sięga niekiedy do 2, a nawet 5 m wysokości. 
Jak się zdaje, infekcję jodeł przez opieńkę ułatwia m.in. zahamowa
nie procesu transpiracji na skutek braku igliwia i tworzenia się 
wskutek tego wilgotnego twardzielu w pniu oraz w korzeniu palowym, 
jak również nadmierne zawilgocenie łyka i miazgi.

Bak jodły. Zarówno w drzewostanach zagospodarowanych 
jak i w rezerwatach Świętokrzyskiego Parku Narodowego obserwuje się 
występowanie charakterystycznych zniekształceń powodowanych przez 
raka jodły /Melampsorella caryophylłącearum/. Obecność tego grzyba 
przyczynia się do powstawania złomów i stanowi pewne zagrożenie ze 
strony szkodników wtórnych /9/.

Osutka jodły. Osutka jodły /Lophodermium_abieti3/ 
jest znanym sprawcą chorób igieł młodych drzewek, następstwem czego 
jest przedwczesny opad igieł. W roku 1976 obecność omawianego grzy
ba stwierdzono na igłach jodeł rosnących zwykle w drugim piętrze, 
zarówno w lasach zagospodarowanych jak i w świętokrzyskim Parku Na
rodowym.

Zwójki jodłowe. Od około 100 lat sygnalizowane są 
masowe pojawy zwójek jodłowych w Górach Świętokrzyskich. Największe 
znaczenie ma wyłogówka jedlineczka /Choristoneura murinana/ a drze
wa nękane żerami tego owada charakteryzują się przerzedzeniem gór
nych partii koron oraz rudzieniem a następnie brunatnieniem nadżar
tych igieł.

Lokalnie pewne znaczenie ma także wskażnica jodłaneczka /Zei- 
raphera rufimitraną/, nazywana także zwójką rdzawą, oraz wydrążka 
czerniejeczka /Epiblema_nigr icana/, W miejscach długotrwałego, chro
nicznego występowania zwójek jodłowych dochodzi do powstawania 
gołożerów, zwłaszcza na drzewach starszych klas wieku. Gąsienice 
wyłogówki jedlineczki objadają także pędy z igieł na drzewach śred
nich klas wieku oraz na podroście i na podszycie.
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W drzewostanach nękanych żerami wyłogówki jedlineczki prowa
dzone są zabiegi ratownicze dokonywane z samolotów przy zastosowa
niu insektycydów. W roku 1976 i 1977 w rezerwatach częściowych 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego przeprowadzone zostały zabiegi 
ochronne przy użyciu biopreparatów zawierających w swoim składzie 
bakterie Bacillus thuringiensis. Drzewa najmocniej osłabione zasied
lane są przez szkodniki wtórne, ewentualie zamierają bez ich udzia
łu.

Skorupik jabłoniow y.Wiosną 1977 roku na wielu 
gałązkach drzew ściętych, zarówno pozbawionych igliwia jak i sil
nie uiglonych, znajdowały się liczne tarczki skorupika jabłoniowe
go /Le2idosa2hes_ulmi L./, wysysającego soki z łyka drzew żywych. 
Tym samym stwierdzone zostało istnienie jeszcze jednego ogniwa w 
łańcuchu przyczyn powodujących zamieranie jodeł w Górach Święto
krzyskich.

Niejednokrotnie końce pędów opanowanych w silnym stopniu przez 
skorupika jabłoniowego były już martwe, podczas gdy łyko na pniach 
drzew pozostawało zdrowe.

Wysysanie soków przez omawianego tarczyka powoduje zamieranie 
komórek łyka, w następstwie czego prawdopodobnie dochodzi do zakłó
ceń w procesie przewodzenia asymilatów, następuje zahamowanie wzros
tu drzew i przedwczesny opad aparatu asymilacyjnego. Brak igieł po
woduje wyjątkowo duże zakłócenia w zakresie transpiracji.

Obiałka pędowa. W procesie osłabiania drzew pew
ne znaczenie wywiera także obiałka pędowa /Dreyfusia nordmanniąnae/, 
Największe ilości tej mszycy znajdowano na pniach cienkich, kilku
nastoletnich drzew rosnących pod okapem, w warunkach ograniczonego 
dostępu światła.

Szkody wyrządzone przez obiałkę pędową polegają na zahamowa
niu przyrostu zaatakowanych jodeł wskutek bezpośredniego wysysania 
soków z tkanek oraz uszkodzenia i zredukowania aparatu asymilacyj
nego.

Występowanie obiałki pędowej ma charakter nękający, długotrwa
ły i uporczywy.

Szkodniki wtórne. Następstwem działania różnych 
czynników biotycznych i abiotycznych, jak również zaległości i za
niedbań w zakresie gospodarczym, jest zwykle masowe występowanie 
owadów zaliczanych do grupy szkodników wtórnych. W Górach Święto
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krzyskich dobijają one przede wszystkim drzewa najbardziej osłabio
ne żerami zwójek i pozbawione igliwia, złomy i wywroty, drzewa o 
naderwanym systemie korzeniowym oraz opanowane przez opieńkę. Do 
najbardziej pospolitych kambiofagów zaliczyć należy smolika jodłow- 
ca /Pissodes_piceae/. Duże znaczenie ma również jodłowiec krzywo- 
zębny /Pityokteines_curyidens/. W niektórych drzewostanach obser
wuje się masowe występowanie wgryzonia jodłowego /Grjphalus piceae/, 
który zasiedla zarówno wierzchołki osłabionych drzew stojących jak 
też pozostawione w lesie dłużyce oraz gałęzie.

Spośród ksylofagów na uwagę zasługuje zwłaszcza drwalnik pas
kowany /Trypodendron_lineatum/, a lokalnie także rytel pospolity 
/gyleęoetęs_demestoides/ oraz trzepienniki /Sirez spp./.

Wzmożonemu występowaniu szkodników wtórnych sprzyjają zanied
bania z zakresu higieny lasu.

Ze względu na to, że szkodniki wtórne stanowią zwykle ostatnie 
ogniwo w chorobie łańcuchowej jodły, niezbędne jest poświęcenie im 
większej niż dotychczas uwagi i bardziej wnikliwe podejmowanie de
cyzji dotyczących postępowania z drzewami osłabionymi, a przede 
wszystkim terminowe wykonywanie wszystkich czynności ochronnych.

Czynniki antropogeniczne

Zdaniem wielu autorów pierwotną przyczyną obumierania jodły w 
Europie jest gospodarcza działalność człowieka, nie uwzględniająca 
ekologicznych wymagań gatunku drzewa. Autorzy czechosłowaccy okreś
lają obumieranie jodły wręcz jako "chorobę gospodarki leśnej".

Zakładanie zrębów, przerzedzanie 
drzewostanów. Szkody mrozowe, jakie nastąpiły po ostrej 
zimie 1928/1929 roku najbardziej odczuły drzewostany łukowate i o 
przerywanym zwarciu. Założenie tam zrębów częściowych przez usunię
cie od razu zbyt dużej ilości drzew spowodowało jeszcze większe roz
rzedzenie i naruszyło równowagę biologiczną. Znaczne wyręby w cza
sie drugiej wojny światowej jeszcze bardziej zakłóciły tę równowa
gę.

Wydaja się, że przerzedzenie drzewostanów jest zawsze czynni
kiem zapoczątkowującym proces osłabienia, a następnie potęgującym 
działanie innych czynników wtórnych. Zimowe mrozy, opieńka miodowa, 
huragany, zmiany poziomu wód gruntowych oraz zmiany mikrosiedlisko- 
we mają charakter wtórny.
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Przemysłowe zanieczyszczenie po
wietrza. Świętokrzyski Park Narodowy oraz nadleśnictwo Kieloe 
sygnalizują istnienie w drzewostanach jodłowych i sosnowych objawów 
świadczących o osadzaniu się tam pyłów cementowych, a być może tak
że o oddziaływaniu związków chemicznych w postaci gazowej.

Wydaje się wielce prawdopodobne oddziaływanie emitowanych przez 
cementownię Nowiny koło Kielc pyłów, które pokrywają igły uniemożli
wiają lub utrudniają procesy fizjologiczne, zwłaszcza oddychanie i 
transpirac ję.

Wnioski

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na nie zadawalający stan 
zdrowotny drzewostanów jodłowych Puszczy Świętokrzyskiej jest prze
rzedzenie drzewostanów. Pomiędzy wszystkimi omówionymi czynnikami 
a przerzedzeniem drzewostanów istnieją sprzężenia zwrotne. Każdy z 
tych czynników prowadzi w efekcie do przerzedzenia drzewostanów i 
powstawania luk, istnienie których z kolei stymuluje oddziaływanie 
czynników chorobowych i szkodotwórczych.

Kazimierz Gądek 
PROBLEM! OCHBONX DRZEWOSTANÓW BABIOGÓRSKIEGO PASKU NARODOWEGO2

2 Beferat wygłoszony na V sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej PTE 
w Hucie Szklanej w dniu 16 VI 1977 r.

Aktualny stan sanitarny i zagrożenie drzewostanów BPN w poważ
nym stopniu zależą od gospodarczej działalności człowieka na tym 
terenie w przeszłości, sposobów zagospodarowania w rezerwatach częś
ciowych oraz sąsiadujących z Parkiem drzewostanach, wzniesienia 
npm, składu gatunkowego, układu klas wieku i szeregu innych czynni
ków. Zjawiska te zmieniają się dynamicznie w ciągu poszczególnych 
lat i właściwą ocenę aktualnego ich stanu można uzyskać dopiero na 
podstawie długookresowych badań i porównań. Badania takie zostały 
na terenie BPN przeprowadzone w latach 1957-1977 /G ą d e k 1977/ 
dając podstawę do ich syntetycznego ujęcia.

Predyspozycje zagrożeń drzewostanów BPN wynikają już z wstęp
nej analizy ilościowych zmian zachodzących w latach 1961 i 1971 w
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poszczególnych klasach wieku u świerka i jodły:

Gat. 
drzewa rok klasy wieku, po w. w ha

I n ni iv v VI VII VIII IX X Razem

świerk
1961 70 150 196 79 7 31 146 14? 94 27 950
1971 4 103 216 137 27 18 442 /łącznie doX/ 946

jodła
1961 - — - 0,30 - - 13 26 11 58 110
1971 - -- - - 0,39 - 59 /łącznie do X/ 59

Bardzo charakterystyczny jest w przytoczonym zestawieniu niewielki 
udział V i VI klasy wieku u świerka, usuniętych w okresie.poprzed
niej działalności gospodarczej oraz wyraźne zmniejszenie się udziału 
jodły, eliminowanej przez różnego rodzaju czynniki szkodotwórcze. 
Młodsze klasy wieku koncentrują się głównie w rezerwatach częścio
wych oraz w reglu dolnym, natomiast starsze klasy wieku w reglu 
górnym i w rezerwatach ścisłych. Pozwala to na generalne rozdzie
lenie procesów wpływających na stan sanitarny i zagrożenie drzewos
tanów BPN na trzy duże grupy, a mianowicie na procesy występujące: 
a/ w przeszłorębnych, naturalnych drzewostanach świerkowych górne

go regla,
b/ w przeszłorębnych drzewostanach jodłowo-bukowych i świerkowych 

w dolnym reglu, objętych rezerwatem ścisłym,
c/ w sztucznych drzewostanach świerkowych i jodłowych dolnego reg

la, objętych rezerwatem częściowym.
Stan sanitarny świerkowych drzewostanów górnego regla kształ

tuje się odmiennie na południowym i północnym stoku Babiej Góry. 
Wpłynęło na to zróżnicowanie czynników ekologicznych, warunkujących 
możliwość rozrodu, szkodliwych owadów, występowanie chorób grzybo
wych oraz szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne.

Na południowym stoku Babiej Góry ogniska rozrodu szkodników 
wtórnych powstały w kilku punktach przy granicy drzewostanów BPN 
/mapa nr 1/. Najstarsze ognisko powstało w oddziale 28 na granicy 
państwowej z ÓSRS. Przy okazji poszerzania pasa granicznego wycię
to w 1952 roku pas szerokości 20 m odsłaniając gwałtownie ścianę 
świerkowego drzewostanu i wystawiając drzewa na nadmierne nasło
necznienie, szkodliwe działanie mrozu oraz wiatru. Już w roku 
1957 powstało tu ognisko rozrodu kornika drukarza i gatunków mu to-
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warzyszących. Zasiedlały one drzewa wywrócone oraz osłabione, ros
nące na obrzeżu rozrębu. Od tego czasu rokrocznie przybywało kil
kanaście sztuk posuszu obejmując łącznie około 500 m^ posuszu ja
łowego oraz pojedynczo egzemplarze posuszu czynnego. Następne ognis
ka, zbliżone wielkością i charakterem powstały w oddziale 25 po 
roku 1964 na powierzchniach powiatrołomowych. Poza kornikiem druka
rzem główną rolę odegrał kornik drukarczyk /I.amitinus Sichh./ czte- 
rooczak świerkowiec /P.poligraphus L./ smolik harcyński /P.harcj- 
niae Hrbst./ bruzdkowiec zachodni /P.pityographus Batz./ oraz 
ścigi /Tetropium/. Gradacja szkodników wtórnych na powierzchniach 
pohuraganowycb z roku 1964 po kilkuletniej aktywności praktycznie 
w roku 1970 uległa zanikowi w wyniku naturalnego oporu środowiska. 
Cykl jej narastania i spadku bez ingerencji człowieka trwał 6 lat. 
Ostre przejście pomiędzy młodszymi klasami wieku Nadleśnictwa Ora
wa i przeszłorębnymi drzewostanami rezerwatu ścisłego BPK było czyn
nikiem ułatwiającym działanie wiatru. Dołączyła się również do tego 
działalność grzybów, jak korzeniowiec wieloletni /Heterobasidion 
annosum /Pr./Bref./ i skórnik krwawiący /Stereum sanqu.inolentum A. 
et S. ex Pr./.

Na północnym stoku Babiej Góry powstało w okresie zimy 1970 
w oddz. 24, w 190-letnim drzewostanie świerkowym na wysokości około 
1220 m npm. gniazdo wiatrołomowe złożone z kilkudziesięciu sztuk 
wywróconych drzew. Powierzchnia ta nie stała się jednak ogniskiem 
rozrodu szkodników wtórnych, bowiem wywrócone i złamane drzewa we 
właściwym czasie zostały okorowane.

W naturalnych drzewostanach świerkowych głównym czynnikiem po
wodującym rozpad struktury przestarzałych drzewostanów okazał się 
wiatr. W następnej kolejności pojawiają się dopiero szkodniki wtór
ne i techniczne. Drzewostany te są natomiast stosunkowo odporne na 
szkody od okiści.

W drzewostanach jodłowo-bukowych i świerkowych rezerwatów ścis
łych dolnego regla proces wydzielania się posuszu narastał stopnio
wo i nie miał charakteru gwałtownego. Miało to ścisły związek z 
osiągnięciem przez te drzewostany wieku przeszłorębnego i ze zmniej
szoną ich odpornością. Szkodniki wtórne i techniczne opanowały po
czątkowo drzewa wywrócone i złamane przez wiatr, a następnie atako
wały drzewa stojące o zmniejszonej sile witalnej. Proces ten wpły
nął na pogorszenie się stanu sanitarnego tych drzewostanów, lecz 
nie stanowił zagrożenia dla drzewostanów sąsiednich. Na jodle głów-
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nymi szkodnikami wtórnymi były: jodłowiec krzywozębny /P.curyidejiB 
Gerra./ i j.kolcozębny /J.spinidens Neitt./, a na buku drwalnik bu- 
kowiec /E.domesticum L./ i rytel pospolity./E.dermestoides L./.

Najbardziej zniekształcone przez gospodarkę człowieka zostały 
drzewostany świerkowe i jodłowe rezerwatów częściowych, położone w 
reglu dolnym na północnym stoku Babiej Góry. Świerk posadzony na 
glebach zbyt zasobnych, a szczególnie zbyt wilgotnych jest ustawicz
nie narażony na szkodliwe oddziaływanie różnych czynników abiotycz
nych i biotycznych. Problematyka zdrowotna tych drzewostanów jest 
zupełnie zbliżona do graniczących bezpośrednio drzewostanów byłego 
Nadleśnictwa Zawoja. Szczególnie liczne szkody wiatrołomowe i śnie- 
gołomowe powstają tu na glebach brunatnych, położonych w żlebach 
i zagłębieniach terenowych. Na tych glebach zaznacza się również 
wzmożona działalność opieńki miodowej /Ąrmillariella mellea_Karst/. 
Powoduje ona osłabienie świerka i przygotowuje materiał lęgowy dla 
szkodników wtórnych. Na północnym stoku Babiej Góry suchy i ciepły 
wiatr halny spadając ku dolinom powoduje rokrocznie, szczególnie 
w wąskich dolinach, liczne szkody. Łamie on i wywala z korzeniami 
drzewa, w tym głównie płytko zakorzenione świerki. Szkody te nasi
lają się, kiedy w czasie wiejących wiatrów halnych gleba jest nie- 
żamarznięta i nadmiernie nawilgocona.

Do destrukcyjnej działalności wiatrów dołączają się na omawia
nym terenie szkody od okiści, a w przypadku jodły dodatkowo uszko
dzenia powodowane przez mróz. Szkody od okiści nasilają się głów
nie w tych partiach drzewostanów, gdzie zostały opóźnione zabiegi 
trzebieżowe. Poszczególne drzewa wyrosłe w zwarciu łatwo ulegają 
złamaniu. Przebieg wydzielania się posuszu w rezerwatach częścio
wych BPN, ilości pozyskanych użytków przygodnych i masy wiatroło
mów ilustruje rycina 1.

Usuwanie corocznie około tzw. użytków przygodnych z ogól
nej pozyskiwanej masy drewna świadczy o utrzymywaniu się w nich 
stałej predyspozycji chorobowej.Stan ten przyspiesza potrzebę prze
budowy sztucznych świerczyn dolnoreglowych i uintensywnienia walki 
ze stale narastającymi czynnikami powodującymi szkody.

Na pogarszanie się stanu zdrowotnego drzewostanów BPN wpływa
ją również szkody od zwierzyny. Nadmierna ilość jeleni, przekracza
jąca wielokrotnie pojemność łowisk, powodowała szkody, szczególnie 
w drzewostanach dolnego regla. W reglu górnym zgryzane były poważ
nie ziołorośla oraz krzewy. 'H okresie zalegania grubej pokrywy 
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śnieżnej v reglu górnym zwierzyna przemieszczała się dc dolnego 
regla i tam wyrządzała szkody, głównie przez zgryzanie i spałowa
nie. Bardzo silnie zgryzana była jodła i buk, natomiast spałowanie 
dotyczyło głównie jodły i świerka. Naturalne odnowienia jodły w 
reglu dolnym są praktycznie eliminowane przez zwierzynę. Szkody 
stwierdzono na powierzchni 240 ha, tj.około 46% powierzchni rezer
watów częściowych. Jodła spałowana była w 56%, a świerk w 31%.

Aktualne szkody antropogenne na terenie BPN są związane głów
nie z ciągle narastającym, niekontrolowanym ruchem turystycznym i 
coraz szerszym udostępnianiem terenów Parku dla celów rekreacji i 
turystyki. Wybudowanie drogi przez Przełęcz Krowiarki pociągnęło za 
sobą konieczność wycięcia na jej trasie drzew i wystawiło drzewos
tany na szkodliwą działalność czynników abiotycznych. Nowa droga 
spowodowała szybki wzrost ruchu turystycznego. Koncentracja ludzi 
w okolicy przełęczy Krowiarki powoduje poważną dewastację środowis
ka biologicznego w tym rejonie oraz na głównym szlaku na Babią Gó
rę.

Dokonany przegląd najważniejszych czynników powodujących szko
dy w drzewostanie Babiogórskiego Parku Narodowego świadczy, że ich 
presja w ostatnim 20-leciu wyraźnie wzrosła. Stwarza to konieczność 
podejmowania środków, zabezpieczających lasy BPN przed narastają
cym zagrożeniem, uwzględniających kompleksowo cały masyw Babiej Gó
ry, a nie tylko tereny Parku.

Literatura

Gądek,K., 1977, "Analiza szkodliwych czynników kształtujących 
stan sanitarny drzewostanów Babiogórskiego Parku 
Narodowego", /maszynopis oddany do druku w roczni
ku "Ochrona Przyrody"/.
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Mapa ar 1.
Lokalizacja powierzchni powiatrołomowych oraz ognisk rozrodu 
szkodników wtórnych świerka na terenie HPN wg stanu z roku 
1970.
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Hyc. 1

Masa świerkowych użytków przygodnych pozyskanych na terenie 
rezerwatów częściowych Babiogórskiego Parku Narodowego.

1 - masa użytków przygodnych łączna
2 - masa wiatrołomów
3 - masa wydzielonego posuszu
4 - masa posuszu usuniętego
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Entomologia w Polsce i zagranicą

7 SIMPOZJUU SEKCJI ENTOMOLOGU LEŚNEJ PTE "ZAGADNIENIA OCHRONY LASU 
y PARKACH NARODOWYCH" HUTA SZKLANA /GÓRY ŚWTĘTOKR7. YRKTB/,

16-18 VI 1977

W Sympozjum wzięły udział 54 osoby reprezentujące uczelnie, 
Polską Akademię Nauk, Instytut resortowy, parki narodowe i leśni
ków praktyków zajmujących się czynną ochroną lasu w terenie. Nas
tępujące ośrodki były reprezentowane: Wydziały Leśne Akademii Rol
niczych w Krakowie i Poznaniu, Instytut Biologicznych Podstaw Hodow
li Zwierząt AH we Wrocławiu, Instytut Ochrony fioślin AR we Wrocła
wiu, WSP w Krakowie i Kielcach, Instytut Ekologii PAN w Dziekanowic 
Leśnym, Zakład Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytut Badawczy 
Leśnictwa w Warszawie i Krakowie, przedstawiciele Wolińskiego, 
Świętokrzyskiego, Pienińskiego, Ojcowskiego, Kampinoskiego, Babio
górskiego, Roztoczańskiego, Tatrzańskiego, Wielkopolskiego, Biesz
czadzkiego Parku Narodowego, Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych w 
Lublinie, Łodzi, Toruniu i Krakowie, Zespoły Ochrony Lasu w Tarno
wie i Krzyżu Wlkp. i Radomiu. Przybyła też przedstawicielka Minis
terstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Departamentu Ochrony Przy
rody.
Zarząd Główny PTE był reprezentowany przez prof. Z. Sierpiń
ski e g o. V obradach brał udział gość z Akademii Leśnej w Zwole
niu /Zvolen-dsRS/ prof. M. Stolina, drBogenschdtz 
z Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtemhergii w Wittental 
k. Preiburga oraz dr Vera Stolinova z Instytutu Badawcze
go Leśnictwa w Zvoleniu.

Na Sympozjum wygłoszono 7 referatów:
1. Doc. S. B a ł a z y: Tematyka entomologiczna w problematyce 

naukowo-badawczej parków narodowych;
2. Prof. K. T a r w i d: Niektóre ekologiczne konsekwencje różnic 

w zwalczaniu szkodników leśnych terenów chronionych;
5. Prof. M. S t o 1 i n a: Problemy ochrony lasu w słowackich par

kach narodowych;
4. Prof. S. Wiąckowski: Ochrona lasów jodłowych w Górach 

Świętokrzyskich ze szczególnym uwzględnieniem parku narodowego;
5. Prof. Z. Sierpiński: Przyczyny zamierania jodły » Gó

rach Świętokrzyskich;
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6. Doc. K. G ą d a k: Problemy ochrony drzewostanów Babiogórskie
go Parku Katodowegoj

7. Mgr L. Jakuczun: Badania nad epigeicznymi biegaozowatymi 
w Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Doliny Chochołowskiej.

Ponadto przedstawiciele poszczególnych parków narodowych przed
stawili informacje na temat występowania niektórych owadów szkodli
wych na terenach tych parków.
W ten sposób uczestnicy zapoznali się z najbardziej Istotnymi za
gadnieniami związanymi z ochroną lasu w parkach narodowych.

Nad referatami i informacjami toczyła się ożywiona dyskusja 
w której zabierali głos: kol.kol.: Z. Sierpiński, A. 
Szmidt, J.' Michalski, B. Gadzikowski, J. 
Bauchut, S. Tiąckowski, S.Bałazy, K.Boru- 
siewicz, K. Gądek, M. Stolina, K. Tarwid, Z. 
Cmoluch, T. Marmur, B. Jakuczu n,M. Korsak,?. 
Drużyński.
W dyskusji poruszano wiele spraw związanych z koniecznością obję
cia badaniami wszystkich grup owadów występujących w parkach naro
dowych a nie ograniczać się wyłącznie do owadów szkodliwych. Z uwa
gi na to, że Sympozjum odbywało się w Itegionie Świętokrzyskim, oraz 
to, że 3 referaty omawiały sprawy szkodników jodły, siłą rzeczy ob
szerna dyskusja dotyczyła tego zagadnienia. Wielu dyskutantów uwa
żało, że podstawą zabespleczenia drzewostanów jodłowych przed maso
wymi pojawami owadów szkodliwych jest właściwa gospodarka hodowla- 
no-leśna nie dopuszczająca do rozrzedzenia i prześwietlenia drzewos
tanów. Wg prof. S t o 1 i n y, zwalczanie szkodników jodły nie zapo
biegnie jej obumieraniu tylko je opóźni, gdyż nawet tam, gdzie zwój
ki nie występują obserwuje się postępujące zamieranie.jodłyi W tere
nach znajdujących się w zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń prze
mysłowych takich jak huty aluminium lub elektrownie zużytkowujące 
węgiel brunatny następuje wycofanie się zwójek. Na ich miejsce po
jawiają się mszyce /np. Dreyfusią/, typowy wskaźnik środowiska zak
waszonego. Inny problem, który był poruszany w dyskusji dotyczył 
zabezpieczania rezerwatów ścisłych przed masowymi pojawami szkodni
ków. Kasowe pojawy owadów szkodliwych są zwykle następstwem klęsk 
żywiołowych. Winno się więc dążyć do opracowania wytycznych które 
by pozwoliły na takie postępowanie w rezerwatach ścisłych, aby nie 
dopuścić do masowego rozmnożenia się szkodników.
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Część dyskusji zwłaszcza dotyczącej problemów związanych z 
występowaniem jak i zwalczaniem zwójek jodłowych w Górach Święto
krzyskich w tym także w Świętokrzyskim Parku Narodowym toczyła się 
w terenie. Prowadził uczestników i udzielał wyjaśnień, dyrektor 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego mgr inż. E. Drużyński 
oraz prof. S. Wiąckowski. Uczestnicy zapoznali się z po
wierzchniami w różnym stopniu opanowanymi przez zwójki jodłowe jak 
i z takimi, na których było prowadzone zwalczanie przy użyciu bakte
rii Beęillus_thuringe_nsis w preparacie Dlpel.

Podsumowując dyskusję przewodnicząca stwierdziła, że temat 
Sympozjum,zainteresował licznych Kolegów o czym świadczyła liczba 
uczestników jak i żywa dyskusja. Podkreśliła, że badania entomolo
giczne należy prowadzić we.wszystkich parkach narodowych i nad 
wszystkimi gatunkami owadów} nie ograniczać się do bezwzględnych 
szkodników lecz objąć badaniami zarówno owady pożyteczne jak i 
tzw. obojętne dla gospodarki leśnej. "Zielone laboratoria" jakimi 
są parki narodowe należy wykorzystywać maksymalnie a ich stan obec
ny traktować jako wyjściowy do badań porównawczych w przyszłych la
tach. Należy również dążyć do opracowania metod zabezpieczania re
zerwatów ścisłych przed masowymi pojawiaml szkodników. 
Jest to sprawa pilna, choć niewątpliwie bardzo trudna.

Begion Świętokrzyski jest bogaty w zabytki kultury jak i pom
niki przyrody, dlatego też 3-cl dzień Sympozjum /niedziela/ przez
naczono na zapoznanie się z niektórymi z nichs zwiedzano Kielce, 
Chęciny, Jaskinię Baj, Oblęgorek.

Zorganizowanie Sympozjum było możliwe dzięki życzliwemu sta
nowisku Zarządu Głównego PTE oraz dzięki energii kol. Z. K 1. s m a- 
nowsklej . Dużą pomoc świadczył również Świętokrzyski Park 
Narodowy a zwłaszcza Dyrektor E. Drożyński, który pełnił 
rolę gospodarza przez dwa dni trwania Sympozjum na terenie Gór 
Świętokrzyskich.

Wszystkim wymienionym jak i wszystkim uczestnikom przewodniczą
ca złożyła/gorące podziękowania za przygotowanie jak i udział w obra
dach 1 koleżeńską atmosferę w czasie ich trwania.

Ustalono, że następne VI Sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
odbędzie się w Augustowie w początku czerwca 1978 roku, a jego te
matem "Metody kontroli uszkodzeń drzewostanów powodowane żerowaniem 
owadów".

Krystyna Boruslewicz
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VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM ENTOMOFAUNISTYKI EUBOPY śBOBKOWEJ, 
LENINGRAD, 19-24 EŁ 1977 r.

Po raz siódmy mieli okazję spotkać się entomologowie europejs
cy na swym kolejnym sympozjum poświęconym entomofaunie Europy Środ
kowej. Zgodnie z postanowieniem powziętym na poprzednim, VT Sympo
zjum, które odbyło się w 1$)75 r. w Lunz, w Austrii, miejscem tego
rocznego zjazdu był Leningrad. Tematyką przewodnią było pochodze
nie entomofauny środkowoeuropejskiej oraz zmiany w niej następują
ce pod wpływem czynników antropogenicznych.

Pracom Sympozjum patronował Stały Komitet Organizacyjny Mię
dzynarodowych Sympozjów Entomofaunietyki Europy Środkowej, w któ
rego skład wchodzi JO entomologów z 10 państw: Austrii, Czechosło
wacji, Jugosławii, NRD, Polski, RFN, Bumunii, Szwajcarii, Węgier i 
Związku Badzieckiego. Polskę reprezentują: doc. Cz. Kania, prof. 
H. Sandner i prof. H. Szelęgiewtoz.

Leningradzkie sympozjum przygotowane zostało przez 54-osobowy 
Badziecki Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczył prof. M.S. 
Ghilarov. Funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił dr O.A. 
Skarlato, a sekretarza naukowego - dr I.M. K e r z h n e r.

W sympozjum uczestniczyło 225 osób. Oprócz przedstawicieli 10 
państw środkowoeuropejskich, w zjeździe wzięli też udział w charak
terze obserwatorów entomologowie z Finlandii, Francji i Holandii /po 
jednym reprezentancie/. Obrady toczyły się w językach rosyjskim i 
niemieckim. Wygłoszono łącznie 125 referatów i doniesień naukowych.

Entomologię polską reprezentowało 13 osób. Najliczniejszą gru
pę przysłał warszawski Instytut Zoologii PAN - w jej skład weszli: 
prof. Henryk Szelęgiewicz, dr Begina Bańkowska- 
Pisarska, dr Agnieszka D r a b e r-M o ń k o, dr Danuta 
Górska, mgr Ewa Skibińska, dr Waldemar Mikołaj
czyk i mgr Wojciech Czechowski. W Sympozjum uczestni
czyli również: prof. Henryk Sandner /Zakład Zoologii SGGW-AB 
w Warszawie/, doc. Czesław Kania /Instytut Ochrony Roślin AB 
we Wrocławiu/, doc. Jerzy Pawłowski /Zakład Zoologii Sys
tematycznej i Doświadczalnej PAN w Krakowie/, mgr Jarosław B u s z- 
k o /Instytut Biologii UMK w Toruniu/, dr Czesław Około® 
/Białowieski Park Narodowy/ oraz dr Andrzej Skalski /Muzeum 
w Częstochowie/.
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Na obrady Sympozjum złożyły się 3 posiedzenia plenarne i 12 
posiedzeń w poszczególnych sekcjach tematycznych. Posiedzenia ple
narne odbywały się w reprezentacyjnej sali gmachu Akademii Nauk 
ZSEE, posiedzenia w sekcjach toczyły się również w Instytucie Zoolo
gicznym AN ZSEE, Instytucie Fizjologii AN ZSEE oraz w Uniwersyte
cie Leningradzkim.

Oficjalne otwarcie VII Sympozjum, rozpoczynające I posiedzenie 
plenarne, nastąpiło 20 IX rano. Posiedzenie prowadził przewodniczą
cy Wszechswiązkowego Towarzystwa Entomologicznego, prof. M.S. 
G h i 1 a r o v. On też dokonał uroczystego otwarcia obrad, wygła
szając przemówienie wstępne, po którym odbyło się wręczenie honoro
wych odznaczeń w postaci medali, przyznawanych co 2 lata za szczegól
ne zasługi w dziedzinie badań entomofaunistycznych. W tym roku meda
le te otrzymali: dr Z. K as z a b z Węgier i dr 14. M e i e r z 
Austrii. Odznaczenie dla nieobecnego z powodu choroby dra M. B e i e- 
r a odebrał wybitny znawca owadów bezskrzydłych prof. H.Janet- 
s c h a k, który zapoznał zebranych z osiągnięciami laureata. Zasłu
gi dra Z. K a s z a b a, członka Węgierskiej Akademii Nauk, przed
stawił prof. M.S. Ghilarov. Następnie głos zabrali pierwsi 
referenci. Podczas I posiedzenia plenarnego przedstawiono następują
ce zagadnienia: 
1. Z. Kaszab /Węgry/ - Entomofauna Parku Narodowego Nortobagy 

na Węgrzech i jej pochodzenie)
2. M.S. Ghilarov /ZSRB/ - Środkowoeuropejskie owady glebowe 

i inne stawonogi jako wskaźniki zasięgu wschodnich granic gleb 
brunatnych)

3« H. A s p 3 c k /Austria/ - Pochodzenie wielbłądek Europy poza- 
śródziemnomorskiej - krytyczna analiza biogeograficzna)

4. W., S a u t e r /Szwajcaria/ - Wschodnie elementy w faunie kantonu 
Wallis /Szwajcaria/j

5. B.M. M a m a e v /ZSBB/ - Zespół owadów ksylofagów w faunie Euro
py Środkowej, i jego możliwe zmiany.

Tego samego dnia po południu odbyło się II posiedzenie plenar
ne. Przewodniczył dr Z. K a s z a b z Węgier. Wygłoszono 6 refera
tów: 
1. Z. Kaszab /Węgry/ - Badania entomologiczne na Węgrzech; 
2. W. Heinicke, B. Klausnitzer /NBB/ - Wyniki ba

dań entomofaunistycznych w WED)
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3. O.L. Kryzhanovskij /ZSHB/ - Niektóre wyniki badań 
entomofaunistycznych w europejskiej części ZSBB;

4. A. Kurir /Austria/ - Wypieranie niektórych owadów leśnych 
przez gatunki pokrewne na przestrzeni ostatnich 35 lat;

5. G. E b e r t /RFN/ - Model systemu danych ekologicznych i jego 
zastosowanie w entomofaunistyce;

6. K. B. G o r o d k o v /ZSEH/ - Związki faunistyczne między Sy
berią a Europą Centralną.

22 U był dniem przeznaczonym na obrady w sekcjach tematycz
nych. Wyodrębniono następujące sekcje: 1. Zmiany antropogeniczne 
w faunistycznych zespołach owadów /2 posiedzenia/} 2. Hemiptera 
/2 posiedzenia/} 3. Coleoptera /2 posiedzenia/} 4. Hymenoptera 
/2 posiedzenia/} 5» Lepidoptęra /1 posiedzenie/} 6. Diptęra /2 po
siedzenia/} 7. Niewielkie rzędy owadów i Arachnoidea /1 posiedze
nie/.

Poszczególnym posiedzeniom sekcyjnym przewodniczyli:
- sekcja 1: dr B. Klausnitzer /NBD/ i prof. H. S z e- 
lęgiewicz /Polska/}

- sekcja 2: prof. P.P. M a 1 1 e r /NBD/ i dr A. S o ó s /Węgry/}
- sekcja 3: dr W. D o 1 i n /ZSBB/ i dr O.Ł. Kryzhanovs- 

k i j /ZSHR/}
- sekcja 4; dr W. GrUnwaldt. /HFN/ idrE. Kflnigsman 

/NHD/l
- sekcja 5: prof. F. Eichler /NBD/j
- sekcja 6: dr G. M o r g e /NED/ i dr W. Hackman /Finlan

dia/}
- sekcja 7: dr S. Miksie /Jugosławia/.

Na prace pierwszą, wiodącej sekcji Sympozjum, złożyło się 10 
referatów i 11 doniesień naukowych. Podkreślić tu należy poważny 
udział delegacji polskiej - 4 referaty i 1 doniesienie. Oto tytuły 
przedstawionych w Jej sekcji referatów:
1. H. Janetschek /Austria/ - Wpływ turystyki na faunę sta

wonogów wysokogórskich terenów w Austrii}
2. G. Friese, W. Joost, B. Klausnitzer /NBD/ - 

Wymarłe i zagrożone wymarciem gatunki owadów w faunie NBD;
3. S.I. Medvedev, V.S. Soloiovnikova /ZSB2/ - 

0 niektórych przyczynach zmian w entomofaunie, wywoływanych 
wpływem czynnika antropogenicznego na przykładzie naturalnych 
biocenoz wschodnioukrainsKiej części lasostepu;
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4. W. Dunger /NHD/ - Pochodzenie i zmiany antropogeniczne w 
faunie stawonogów muraw kserotermicznych w Turyngii;

5« ?• Soliński, Cz. Kania /Polska/.- Wpływ przemysło
wych zanieczyszczeń powietrza związkami fluoru na owady;

6. H. Szelęgiewicz, B. Bańkowska, E. Ki e- 
rych, W. Mikołajczyk /Polska/ - Pochodzenie i 
kształtowanie się kompleksu mszyc - afidofagi na uprawach lucer
ny w Polsce;

7. W. Czechowski, B. Pisarski, E. Skibińska 
/Polska/ - Wpływ presji urbanizacyjnej na zespoły owadów społecz
nych;

8. T. J e r m y, K. B a 1 a z ś, F. K o z a r, Z. M e s z a r o s, 
S. Mąhunka, F. Szentkiralyi /Węgry/ - Ocena 
porównawcza zgrupowań owadów w intensywnych i ekstensywnych pro
dukcyjnych plantacjach jabłoni oraz w młodych nasadzeniach;

9. Cz. 0 k o ł ó w /Polska/ - Zmiany antropogeniczne w entomofau- 
nie Puszczy Białowieskiej;

10. O.A. K a t a e v, V.K. Zaitzeva /ZSBB/ - Zmiany składu 
gatunkowego i liczebności owadów pod wpływem chemicznych zabie
gów ochrony lasu w Obwodzie Leningradzkim.

Strona polska, oprócz już wymienionych, zaprezentowała w Lenin
gradzie następujące referaty i doniesienia naukowe: H. Sandne r, 
Cz. Kania, A. Goos- Wpływ chemicznych zabiegów przeciwston- 
kowych na entomofaunę pól ziemniaczanych w Polsce /doniesienie w Sek
cji 1/; H. Szelęgiewicz- Pochodzenie i rozprzestrzenie
nie środkowoeuropejskich gatunków mszyc z rodzaju Cinara /referat w 
Sekcji 2/; D. Górska - Bioindykacyjne właściwości much synantro- 
pijnych w warunkach urbanizacji /referat w Sekcji 6/; A.Draber- 
Mońko - Uwagi o gatunkach z rodzaju Pollenia B.-D. z Polski /do
niesienie w Sekcji 6/; W. Bazyluk, A. Liana - Historyczne 
i współczesne zmiany fauny prostoskrzydłych Polski /referat w Sek
cji 7 - odczytany w zastępstwie nieobecnych w Leningradzie autorów/. 
Wszystkie referaty i doniesienia polskich uczestników sympozjum wzbu
dziły duże zainteresowanie zebranych, o czym świadczyły ożywione dys
kusje.

24 IX był trzecim, a zarazem ostatnim roboczym dniem VII Sympo
zjum. Godziny poranne i południowe wypełniły doniesienia entomologów 
radzieckich, prezentowane w formie demonstracji tabel, wykresów i
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schematów dotyczących problematyki posiedzeń sekcyjnych. ® ten spo
sób materiały swe przedstawiło około 40 badaczy. Porma doniesień - 
demonstracji zapewniała swobodną dyskusję w gronie osób zaintereso
wanych danym zagadnieniem.

Po południu odbyło się II - ostatnie - posiedzenie plenarne, 
połączone z uroczystym zamknięciem Sympozjum. Sekcji końcowej prze
wodniczył. przedstawiciel Polski - prof. dr bab. H. Szelęgie- 
w i c z. Głównym punktem programu obrad było przedstawienie projek
tu rezolucji VH Sympozjum, opracowanego przez Stały Komitet Organi
zacyjny. W rezolucji określono wkład leningradzkiego sympozjum w roz
wój badań entomofaunistycznych. Tekst rezolucji kończy się apelem 
wzywającym europejskich entomologów i towarzystwa entomologiczne do 
wzmożenia badań nad wpływem działalności człowieka na środowisko 
przyrodnicze - badań zmierzających do zachowania w stanie możliwie 
nie zmienionym ekosystemów o szczególnych walorach naukowych i kra
jobrazowych, uratowania przed zagładą zagrożonych wyniszczeniem bio
cenoz, gatunków i populacji, a także do kontynuowania opracowań fau
ny poszczególnych krajów i Europy. Projekt rezolucji zyskał powszech
ny aplauz i został przyjęty jednomyślnie.

następnie, w imieniu Stałego Komitetu Organizacyjnego Międzyna
rodowych Sympozjów, głos zabrał przedstawiciel Austrii - dr H. A s- 
p 8 c k. Podziękował on gospodarzom leningradzkiego Sympozjum - Ra
dzieckiemu Komitetowi Organizacyjnemu, pracownikom obsługi oraz 
wszystkim entomologom radzieckim za gościnność i sprawne przygotowa
nie zjazdu, a także za stworzenie szczególnie sympatycznej atmosfery 
sprzyjającej zarówno współpracy naukowej, jak i nawiązywaniu przyjaz
nych kontaktów osobistych.

nawiązując do wystąpienia dra K. A s p 8 e k a, przemawiający 
po nim dr W. D o 1 i n w imieniu Radzieckiego Komitetu Organizacyj
nego, wyraził wdzięczność Stałemu Komitetowi Organizacyjnemu Między
narodowych Sympozjów za wybranie Leningradu na tegoroczny zjazd. Lr 
W. Dolin podziękował też wszystkim uczestnikom za przyjazd do 
Związku Radzieckiego.

Ustalono, że następne, VIII Międzynarodowe Sympozjum Entomofau- 
nistyki Europy Środkowej odbędzie się w r. 1979 w Hradec Kralove, w 
Czechosłowacji. Temat: "Owady leśne". Sympozjum to poprzedzi robocze 
spotkanie członków Stałego Komitetu Organizacyjnego w r. 1978 w Bu
dapeszcie - stałej, tradycyjnej siedzibie Komitetu.
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Leningradzkie sympozjum zakończyło wystąpienie przedstawicie
la Czechosłowacji, dra Z. T e s a r a, który w imieniu Czechosło
wackiego Komitetu Organizacyjnego VIII Międzynarodowego Sympozjum 
serdecznie zaprosił wszystkich zebranych za 2 lata do Hradec Kra- 
love.

Tyle o oficjalnej części VH Sympozjum. Opisując leningradz- 
kie spotkanie, nie sposób jednak pominąć milczeniem jego nurtu kulua
rowego. Przerwy między posiedzeniami i dni wolne od obrad wykorzys
tywane były bardzo pracowicie przez wielu uczestników. Nawiązywano 
konkretne umowy o współpracy i wymianie naumowej, dzielono się doś
wiadczeniami i poglądami. Specjaliści rozmaitych dziedzin entomo
logii zagłębiali się w przebogate zbiory przyrodniczych placówek 
radzieckich, stanowiące niewyczerpaną wręcz kopalnię arcyinteresu- 
jących materiałów.

Osobny rozdział w historii VII Sympozjum stanowiły atrakcyjne 
wycieczki, łączące w sobie specjalistyczny aspekt przyrodniczy z wa
lorami kulturalnymi. Dla zagranicznych gości organizatorzy zapewni
li fachowe przewodnictwo kwalifikowanych pracowników Inturistu.

19 12, a więc jeszcze przed oficjalnym otwarciem sympozjum, 
osoby, które zjawiły się w Leningradzie odpowiednio wcześnie, mia
ły okazję uczestniczyć w autokarowym objeździe po mieście i podzi
wiać wspaniałe pałace, niezliczone bezcenne zabytki i miejsca his
toryczne pierwotnego Sankt-Petersburga - późniejszego Piotrogrodu, 
a dzisiejszego Leningradu.

21 H był dniem przerwy w obradach Sympozjum. Odbyła się wów
czas wycieczka na południowy brzeg Zatoki Pińskiej do oddalonej o 
30 km od Leningradu miejscowości Petrodworec /dawniej Peterhof/, 
słynnej z zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. Mieści się tu daw
na rezydencja carska, założona w XVIII w. przez Piotra Wielkiego. 
Wokół kompleksu pałacowego rozciąga się ogromny park urządzony w 
stylu francuskim ze 143 rzeźbionymi fontannami.

Po drodze autokary zatrzymały się przy pałacyku mieszczącym 
Stację Biologiczną Uniwersytetu Leningradzkiego, otoczonym intere
sującym z przyrodniczego punktu widzenia półnaturalnym zbiorowis
kiem leśno-parkowym. Zwiedzając pracownie Stacji, goście Sympozjum 
zapoznali się z problematyką i stroną metodyczną prowadzonych tu 
obecnie badań z zakresu fotoperiodyzmu owadów.

21 IX wieczorem odbył się w restauracji hotelu "Sowietskaja" 
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bankiet, który stał się doskonałą okazją do nawiązania bardziej 
koleżeńskich i osobistych kontaktów.

Kolejny dzień wolny od prac Sympozjum - 23 IX - wykorzystany 
został na specjalistyczną wycieczkę przyrodniczą nad północny brzeg 
Zatoki Fińskiej - w okolice Zelenogorska. Jej celem było zaznajo
mienie uczestników zjazdu z charakterystycznym krajobrazem i forma
cjami roślinnymi o elementach południowej tajgi. Towarzysząca całe
mu prawie okresowi sympozjum piękna, słoneczna pogoda sprzyjała zbie
raniu owadów. W drodze powrotnej z Zelenogorska, w miejscowości 3e- 
pino. odwiedzono dom-muzeum wielkiego malarza rosyjskiego, I.E. Re- 
pina, po czym zatrzymano się przy torfowisku, poświęcając nieco cza
su na zbieranie owadów.

Ostatniego dnia sympozjum, tj. 24 IX, zorganizowano wycieczkę 
do najbogatszego i największego spośród 50 muzeów Leningradu, a za- 
raz.sm jednego z największych na świecie - Muzeum Państwowego Ermi
taż, mieszczącego się w Pałacu Zimowym i przylegających doń budyn
kach. Po obejrzeniu najcenniejszych eksponatów Ermitażu goście Sym
pozjum udali się na zwiedzanie słynnego Muzeum Zoologicznego Akade
mii Nauk ZSHB.

Ze względu na znakomitą atmosferę panującą podczas całego 
zjazdu oraz jego sprawną organizację, VII Międzynarodowe Sympozjum 
Entomofaunistyki Europy Środkowej w Leningradzie na długo pozosta
nie w pamięci.

Wojciech Czechowski
aHACPEAHa
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MEMAYHAPOAHbM 

CKMnO3KyM 
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ZEBRANIE SEKCJI ENTOMOLOGII BOLNICZEJ PTE "HODOWLANE I BIOLOGICZNE 
METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ROŚLIN", WARSZAWA, 21 H 197?

Referaty w języku rosyjskim wygłosili:
Prof. I.D. Szapiro - Osiągnięcia nauki radzieckiej w bada
niach nad odpornością roślin na szkodniki, 
Dr ®.A. Szapiro - Fizjologiczne powiązania pomiędzy ofiarą- 
szkodnikiem a jego pasożytami.
Prof. I.A. Szapiro jest kierownikiem Oddziału Entomologii 
Wszechzwiązkowego Instytutu Ochrony Roślin w Puszkinie k/o Lenin
gradu. Od 20 lat prowadzi prace nad powiązaniami pomiędzy roślina
mi a szkodnikami.

Prof. Szapiro omówił dorobek badaczy rosyjskich i ra
dzieckich w badaniach nad Odpornością roślin na szkodniki. Prace 
takich badaczy jak: Kurdumow, Wawiłow, Sacharow, 
Troicki i Szczegolew pozwoliły stwierdzić, że 
można wykorzystać mechanizmy warunkujące powiązania szkodników z 
roślinami w ochronie roślin. Klasyczne prace N.L. S a o h a r o- 
w a /1925 i 1935/ nad współzależnością rozwoju słonecznika i omac
nicy słonecznikówki /Homoesoma _nebulella Hbn/ wykazały, że jedyną 
skuteczną metodą zwalczania tego szkodnika może być wyhodowanie i 
wprowadzenie odmian odpornych. Szkodnik ten w latach 20-tych nisz
czył prawie całkowicie nasiona słonecznika w południowej części 
Związku Radzieckiego. Odmiany takie słonecznika otrzymano w wyniku 
skrzyżowania słonecznika jadalnego z dzikimi gatunkami z rodzaju 
Helianthus^

Obecnie praktyczne osiągnięcia w hodowli odmian odpornych w 
ZSRR dotyczą: Ukraiński Instytut Uprawy, Genetyki i Hodowli Roślin 
wyhodował kilka odmian zbóż odpornych na szkodliwe muchówki. Mię
dzy innymi wyhodowano jęczmień Charkowskij 306, wykazujący najwięk
szą odporność na ploniarkę zbożówkę w porównaniu ze wszystkimi in
nymi odmianami uprawianymi w Związku Radzieckim. W wyniku skrzyżo
wania z tą odmianą wprowadzono cechę odporności do ponad 20 odmian 
nowych, charakteryzujących się również wysoką plennością.

Prace Szapiro i Siłkowej wyjaśniły zależ
ności pomiędzy szkodnikami a roślinami na poziomie komórki. Udowod
niono, że ten sam szkodnik wydatkuje różne ilości energii przy roz
kładzie związków roślinnych różnych odmian. Nakłady energetyczne na 
odmianach wykazujących częściową odporność są znacznie większe niż 
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na odmianach wrażliwych. Szkodnik musi na takim pokarmie wydzielać 
różne ilości enzymów trawiennych. Badania wykonano dla kilkunastu 
gatunków szkodników, a szczególnie dokładnie w przypadku żółwinka 
azjatyckiego i omacnicy prosowianki.

Dr W.A. S z a p i r o przedstawiła dorobek nauki radzieckiej 
w badaniach nad biologicznym zwalczaniem szkodników i nad fizjolo
gicznymi powiązaniami pomiędzy ofiarą a pasożytem. Przytoczyła prak
tyczne możliwości wykorzystania biologicznego zwalczania szkodników 
w ZSRR. Szczególną uwagę zwróciła na możliwości wykorzystania paso
żytów w programach integrowanego zwalczania, w których musimy stoso
wać chemiczne środki ochrony roślin. Określenie fazy rozwoju szkod
nika i pasożyta, w którym preparat nie będzie toksyczny dla pasoży
ta odgrywa decydującą rolę.

W zebraniu wzięło udział 41 osób. Przybyli pracownicy placówek 
badawczych i terenowych służby ochrony roślin.

Zbigniew I. Dąbrowski

ZEBRANIE NAUKOWE SEKCJI ENTOMOLOGU ROLNICZEJ PTE "WYKORZYSTANIE 
ODPORNYCH ODMIAN ROŚLIN DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW”, PUŁAWY, 26 X

1977

Odmiany odporne stanowią ważny element integrowanego zwalcza
nia szkodników. Prace z tego zakresu są intensywnie prowadzone w: 
USA, ZSRR, Holandii, Anglii. Prace takie prowadzi się obecnie i w 
Polsce. Celem zebrania było podsumowanie naszego dorobku i przed
stawienie uzyskanych wyników innym specjalistom. Ponieważ zebranie 
zorganizowano zaraz po Konferencji naukowej Komitetu Ochrony Roś
lin PAN, Sekcja Szkodników Roślin, uważano, że pracownicy stacji 
ochrony roślin i entomolodzy innych specjalizacji też wezmą udział 
w zebraniu. W zebraniu wzięły udział 52 osoby.

Referaty wygłosili:
Doc. Zbigniew T. Dąbrowski - Mechanizmy warunkujące odpor
ność roślin na szkodniki,
Prcf. Andrzej W i 1 s k i - Zastosowanie odpornych odmian roślin 
w zwalczaniu nicieni,
Doc. Jerzy G i e b e 1 - Biochemiczne podstawy odporności roślin 
na nicienie,
Dr Stanisława Sowa- Próba odmątwiczenia gleby poprzez uprawę 
ziemniaków odpornych na mątwika ziemniaczanego,
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Mgr Bożena Bielak, Doc. dr Zbigniew Dąbrowski 
chanizmy warunkujące podatność roślin na przędziorka owocowca, 
Mgr Czesław Stankiewicz, Doc.S. N i r a z i Doc. Z.T. 
Dąbrowski - Zmiany sezonowe w zawartości wybranych związ
ków chemicznych w liściach truskawek i róż a ich podatność na przę
dziorka chmielowca, 
Prof. Jerzy Lipa- Obserwacje nad odpornością odmian kapusty 
przeciw mszycy kapuścianej, 
Mgr Hanna Degutowska, Doc. Z.T. Dąbrowski - Czte
roletnie obserwacje nad podatnością odmian marchwi na połyśnicę mar- 
chwiankę, 
Dr Jadwiga Krzymańska- Bola alkaloidów w odporności łubi
nów na mszycę grochową /Acyrthosiphon £isum Harris/.

Doc. Z.T. Dąbrowski przedstawił obowiązującą klasyfi
kację mechanizmów odporności roślin na szkodniki: brak akceptacji, 
antybiozę i tolerancję. Wydzielił część zjawisk niepreferenc ji jako 
odporności pozornej. Dawny termin niepreferencja /"nonpreference"/ 
sugerował że taką odporność obserwujemy tylko wtedy, gdy obok siebie 
rosną odmiany wrażliwe i odporne, a w razie wysiania odmiany odpor
nej na dużym obszarze szkodnik szybko ją akceptuje i składa normalną 
ilość jaj. Nie odpowiada to wielu stwierdzonym faktom. Obserwowano 
wielokrotnie, że intensywność żerowania lub składania jaj przez szkod
nika na odmianach odpornych dzięki brakowi preferencji była niższa 
niż na odmianach wrażliwych. Dlatego też, aby uniknąć tego rodzaju 
nieporozumień wprowadzono pojęcie brak akceptacji w stosunku do od
miany odpornej.

Omówiono przykłady praktycznego wykorzystania odpornych odmian 
w walce ze szkodnikami: ziemniaków odpornych na mątwika ziemniacza
nego, kukurydzy odpornej na omacnię prosowiankę, pszenic odpornych 
na ździeblarze, sałaty odpornej na mszycę topolowo-sałatową, pomido
rów odpornych na mączlika szklarniowego. Wspomniano o pracach nad 
wyhodowaniem takich odmian ogórków, których liście umożliwią swobod
ną penetrację pasożytniczej błonkówce, Encarsiajformosa^ Na obecnych 
odmianach, których liście pokryte są licznymi włoskami, pasożyt nie
chętnie się porusza i tym samym nie może zlokalizować larw ofiary - 
mączlika szklarniowego.

Prof. Bilski omówił możliwości ochrony ziemniaków przed 
mątwikiem ziemniaczanym poprzez uprawę odmian odpornych. W Europie 
Zachodniej mamy ponad 100 odmian odpornych na rasę A mątwika. S
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Polsce wyhodowano i wprowadzono do produkcji dwie odmiany: Tarpan 
i Byś.

Profesor zwrócił uwagę na istnienie ras odpornych. Wyróżnia 
się 4-5 ras. W Polsce na razie występuje najliczniej rasa A. Odpor
ność na tę rasę jest warunkowana przez 1 gen dominujący, który łat
wo przenosi się z Solanum tuberosum ss£._andigenumi Odporność na in
ne rasy też wykaząno, jednak trudniej jest wyhodować odmiany odpor
ne na nie. W ośrodkach wiodących w świecie wyhodowano kilka takich 
odmian.

Doc. G i e b e 1 omówił w swoim referacie biochemiczne mecha
nizmy warunkująca odporność ziemniaków na mątwika. Zainteresował on 
wszystkich entomologów pracujących nad powiązaniami pomiędzy rośli
nami a szkodnikami. Omówiono zmiany wywołane w roślinie przez enzym 
wydzielony przez nicienia do rośliny- B glukozydazę. Zmiany te są 
Łcdyfikowane przez występujące prawne związki fenolowe w odpornych 
odmianach ziemniaków. Zamiast zmian umożliwiających szybki rozwój 
niecieniom w roślinie, następuje obumieranie pewnych komórek i 
śmierć nicieni.

Dalsze referaty omawiały wyniki prac własnych.
Z.T. Dąbrowski

VIII SPOTKANIE SEKCJI OWADÓW SPOŁECZNICE, KRAKÓW, 11-15 KII 1977

Tegoroczną konferencję na temat "Owady społeczne środowisk an
tropogenicznych" poświęcono problemom intensyfikacji badań, nad wpły
wem działalności ludzkiej na występowanie, ukształtowanie zespołów 
faunistycznych i biologię owadów żyjących społecznie, a także nad 
rolą gospodarczą tych owadów oraz możliwościami ich wykorzystania 
jako biowskaźników stanu środowiska. Konferencja zorganizowana zosta
ła wspólnie przez Instytut Zoologii PAN w Warszawie i Sekcję Owadów 
Społecznych PTE. Wzięło w niej udział 12 osób, reprezentujących kra
jowe ośrodki naukowo-badawcze. W spotkaniu uczestniczyli: doc. Boh
dan Pisarski- przewodniczący Sekcji, mgr Wojciech Cze
chowski, mgr Elżbieta Krzyżanowska /Instytut 
Zoologii PAN w Warszawie/, dr Józef Banaszak /Zakład Agro- 
ekologii Instytutu Ekologii PAN w Poznaniu/, dr Mirosława Dyle
wska /Sakł&c Zoclegi- Systematycznej i Doświadczalnej PAN w 
Krakowie/. Roman Kantcrek /Zakład Zoologii AB w Szczeci
nie/, Leszek £ r z y s z i c f i e. k /Uniwersytet Łódzki/, dr
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Joanna Pętał /Instytut Ekologii PAS w Dziekanowie Leśnym/, 
dr Tadeusz P u s z k a r /Instytut Uprawy, Nawożenia 1 Gleboznaws
twa w Puławach/, dr Andrzej Sokołowski /Instytut Ochrony 
Lasu AB w Poznaniu/, dr Stanisława Sowa /Instytut Ochrony Roś
lin ABT w Olsztynie/ oraz mgr Michał Woyciechowski- 
bezpośredni organizator zjazdu /Zakład Ochrony Przyrody PAN w Kra
kowie/. Zebrania odbywały się w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN oraz 
w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN.

Tegoroczne spotkanie miało charakter roboczy. Przedstawiciele 
poszczególnych placówek zaznajomili zebranych z problematyką i wy
nikami prac prowadzonych w tych ośrodkach nad owadami społecznymi w 
latach 1976-1977* Omówiono również plany badawcze na lata 1978-1980. 
Celem stworzenia pełnego obrazu aktualnie prowadzonych w Polsce 
przedmiotowych badań pokrótce scharakteryzowano też tematykę prac 
wykonywanych w ośrodkach, które nie były reprezentowane na spotka
niu w Krakowie.

Dyskusja przeprowadzona po zreferowaniu dotychczasowych wyników 
i planów na najbliższe lata wykazała, że na drodze odpowiedniej 
współpracy między poszczególnymi placówkami naukowymi, zapewniają^- 
cej komplementarneśó metod i tematów badawczych oraz włączeniu do 
wspólnego programu nowych pracowników można będzie w poważnym stop
niu rozszerzyć zakres prowadzonych badań z omawianej dziedziny. Dzię
ki zwiększeniu liczby opracowanych grup taksonomicznych, ujednolice
niu metod zbierania materiału i konfrontowaniu osiągnięć możliwe bę
dzie ogarnięcie całokształtu pewnych zagadnień, na przykład związa
nych z określonymi typami presji antropogenicznej.

Badania nad owadami społecznymi środowisk zantropogenizowanych 
koncentrują się obecnie na następujących zagadnieniach.

1. Wpływ presji osadniczej. Badania te prowadzone są na terenie 
aglomeracji warszawskiej i położonych w jej okolicy środowisk homo
logicznych. Problemem tym zajmuje się Instytut Zoologii PAN w War
szawie /kormicidae i Vespidae/ przy współudziale dra J. B a na
sz a k a z Zakładu Agroekologii IE PAN w Poznaniu /Apidąe/.

2. Wpływ presji przemysłowej. Badania nad znaczeniem mrówek 
jako bioindykatorów stanu środowiska prowadzone są w IUNG /dr T. 
Puszka r/ na przykładzie przemysłu azotowego /Puławy/, cemen
towego /Nowiny/ i kopalnictwa siarki /'Tarnobrzeg/. S toku dyskus
ji znaleziono możliwość rozszerzenia tych badań na pozostałe grupy 
owadów społecznych /Vespidae_i Apidae/. Na terenie lasów oraczają- 
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cycb Zakład? Azotowe w Puławach prowadzone były niezależne badania 
nań mrówkami przez Instytut Ochrony Lasu AB w Poznaniu /dr A. S o- 
k o ł o w s k i/. Uzgodniono bezpośrednią wymianę informacji o wy
nikach badań, oo zapewni jednolitość i porównywalność obu opraco
wań. Na terenach znajdujących się pod wpływem presji przemysłowej 
/SOg/ Instytut Ekologii PAN w Dziekanowic prowadzi badania nad wpły
wem mrówek na procesy glebotwórcze /oczyszczanie gleby ze związków 
szkodliwych poprzez stymulowanie rozwoju mikroflory/.

3. Agrocenńzy. Badania nad owadami społecznymi agrocenoz są 
obecnie prowadzone w dwóch ośrodkach. W Instytucie Ekologii PAN w 
Dziekanowie badane są zmiany w strukturze zespołów mrówek pod wpły
wem presji rolniczej /na terenie woj. suwalskiego/. Badania te pro
wadzone są na ciągach sukcesyjnych - od pola uprawnego do naturalne
go środowiska homologicznego - w dwóch typach siedlisk: borze mie
szanym i torfowisku niskim. W Zakładzie Agroekologii IE PAN w Pozna
niu badany jest wpływ zadrzewień śródpolnych na skład gatunkowy i 
liczebność zespołów pszczołowatych.

4. Lasy. Instytut Ochrony Lasu SGGW-AB w Warszawie prowadzi 
obecnie badania nad sukcesją mrówek na zalesionych terenach porol- 
nych siedlisk borowych w lasach nadleśn. Niedźwiady /woj. koszaliń
skie/. W roku 1978 Instytut Ochrony Boślin ABT w Olsztynie planuje 
rozpoczęcie badań nad myrmekofauną siedlisk borowych. Ustalono, że 
zakres i metodyka tych badań zostaną przekonsultowane z Instytutem 
Zoologii PAN w Warszawie.

W toku dalszych obrad dyskutowano nad określeniem zakresu te
matycznego i ram organizacyjnych dwóch planowanych na lata przysz
łe międzynarodowych sympozjów dotyczących problematyki owadów spo
łecznych. Uzgodniono, że w roku 1978 odbędzie się w Puławach sym
pozjum poświęcone różnym aspektom i znaczeniu konkurencji u owadów 
społecznych. Proponowane jest poruszenie następujących zagadnień:

- konkurencja między owadami społecznymi a innymi bezkręgowcami; 
r konkurencja międzygatunkowa u owadów społecznych;
- konkurencja wewnątrzgatunkowa u owadów społecznych;
- konkurencja wewnątrzspołeczna.
W roku 1979 planowane jest zorganizowane kolejnego zjazdu o 

charakterze międzynarodowym na temat "Owady społeczne w krajobra
zie rolniczym". Spotkanie to ma odbyć się w Poznaniu i prawdopodob
nie zostanie włączone do narady Working Group on Agroecosystems w 
ramach prac INTECOL.
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Konferencja zakończona została wykładem nt. "Możliwości zas
tosowania modeli cybernetycznych do badania struktury i funkcjono
wania społeczeństw owadzich", wygłoszonym przez dr Andrzeja M i- 
g a c z a z Instytutu Informatyki i Automatyki AGH w Krakowie.

H czasie przerwy w obradach grupa uczestników spotkania uda
ła się do Tyńca, gdzie zwiedzano zabytkowe obiekty 9OO-letniego 
Opactwa Benedyktynów.

Wojciech Czechowski

Recenzje, informacje wydawnicze

AMATORSKIE ZBIORY ENTOMOLOGICZNE NA WYSTAWIE W BYTOMIU

W ciągu września i października 1977 roku czynna była w Mu
zeum Górnośląskim w Bytomiu wystawa pt. "Amatorskie kolekcjonerstwo 
przyrodnicze".
Po raz pierwszy w Polsce podjęto próbę ekspozycji tego rodzaju 
zbiorów, będących w prywatnym posiadaniu. Okazało się, że w cie
niu potężnej rzeszy filatelistów, numizmatyków, kolekcjonerów dzieł 
sztuki, staroci i wielu przedmiotów codziennego użytku, rozwija się 
u nas również amatorskie koleksjonerstwo przyrodnicze. Traktowane 
jest różnie: bądź jako hobbistyczne zaspokojenie wrażeń estetycz
nych, a nawet dekoracyjnych, bądź też jako gromadzenie materiałów 
o wartościach naukowych, nadających się do opracowań i publikacji. 
Mając na uwadze zachowanie naturalnego środowiska przyrodniczego 
dla przyszłych pokoleń, tylko to ostatnie jest godne poparcia, co 
wyraźnie akcentowali organizatorzy wystawy.

W ekspozycji wzięło udział 18-tu krajowych wystawców, których 
zaproszono do zaprezentowania fragmentów posiadanych kolekcji z 
zakresu przyrody. Większość z nich gromadzi zbiory owadów, zarówno 
pochodzenia krajowego jak i Europy, a także innych części świata, 
w tym również obszarów podzwrotnikowych. Nic w tym dziwnego, sta
nowią onesbowiem najbardziej liczny, atrakcyjny i barwny element 
w świecie zwierząt. Dlatego na wystawie, w ponad 140 gablotach, 
oglądać było można wiele różnorodnych kolekcji entomologicznych, 
gromadzonych niejednokrotnie w ciągu całego życia zbieracza.

Wśród wystawców znalazło się aż 17-tu członków Górnośląskie
go Oddziału PTE w Bytomiu, którzy przedstawili reprezentacyjne 
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fragmenty posiadanych kolekcji, głównie motyli, chrząszczy, plusk
wiaków, błonkówek i ważek. Zadziwiała staranność i przejrzystość 
prezentowanych zbiorów, ich pełna dokumentacja, troska o estetycz
ny wygląd gablot i okazów, niejednokrotnie pomysłowe rozwiązania 
racjonalizatorskie w zabezpieczeniu ich przed ich wtargnięciem 
szkodników, bądź zakurzeniem.

Na uroczyste otwarcie wystawy przybyli prawie wszyscy wystawcy 
oraz zainteresowane eksponowaną problematyką osoby, jak też kilku 
profesorów wyższych uczelni przyrodniczych. Po zwiedzeniu wystawy 
wywiązała się dłuższa dyskusja, umiejętnie ukierunkowana i z dużą 
swadą prowadzona przez prof. dr Stanisława Kapuścińskie
go z AB w Krakowie, w czasie której zastanawiano się nad rolą i 
znaczeniem amatorskiego ruchu kolekcjonerstwa przyrodniczego, szcze
gólnie wobec zagadnień ochronyprzyrody. Nadmierna eksploatacja zaso
bów przyrody, a przede wszystkim zaspakajanie snobistycznych zamiło
wań pseudo-kolekcjonerów prowadzić bowiem może do przyspieszenia nie
korzystnych zmian środowiska naturalnego, a nawet wytępienia rzad
kich. bądź lokalnie występujących zwierząt i roślin. Z tego względu 
- co jednomyślnie stwierdzili uczestnicy dyskusji - popierać należy 
jedynie racjonalne kolekcjonerstwo przyrodnicze. Pod tym pojęciem 
rozumie się tworzenie kolekcji o walorach dokumentu, czyli zawiera
jących okazy dokładnie metrykowane i umiejętnie gromadzone. Tylko 
takie bowiem mogą stanowić w ręku fachowca i uczonego niezastąpiony 
materiał do studiów i badań naukowych, w przyszłości zaś znaleźć 
się w muzeach i instytutach.

Autorem scenariusza wystawy i jej organizatorem był niżej pod
pisany.

Marian Bielewicz

H.C. C o p p e 1, J.W. Mertins - Biological Insect Pest Sup
pressior /Biologiczne Ograniczanie Szkodliwych Owadów/ - Springer- 
-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1977, 314 str.

Prof. Coppel idrMerkins - pracownicy Zakładu En
tomologii na Uniwersytecie Wisconsin - dali w tej książce obszerny 
przegląd zagadnień wchodzących w zakres biologicznych metod zwal
czania szkodników rozumianych bardzo szeroko. We wstępie autorzy 
wyjaśniają, że nie jest to klasyczny podręcznik biologicznego zwal
czania, chociaż w książce omawiają właśnie te zagadnienia. Poza wy
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korzystaniem pasożytów i mikroorganizmów autorzy uwzględnili w 
książce inne metody, np. feromony, do ograniczania liczebności 
szkodników. Stąd też nazwa "ograniczenie" /obniżenie/ liczebności 
szkodników zamiast "zwalczanie".

Książka składa się z 5 części, z których pierwsza to kilkunas- 
tostronicowy słowniczek podstawowych terminów dotyczących różnych 
działów biologicznego zwalczania. Jest to dość ważne, gdyż rzyczy- 
wiście istnieje znaczna dowolność w rozumieniu niektórych terminów.

Właściwą treść książki rozpoczyna część 2, czyli historyczny 
przegląd rozwoju metod biologicznych, przy czym autorzy wyróżnili tu 
okresy do 1888, do 1940, 1940-1962 oraz od 1962 do dzisiaj. Oczywiś
cie są to okresy umowne, ale wygodne ze względów praktycznych.

Hozdziały 213 dotyczą ekologicznych podstaw ograniczania li
czebności szkodliwych owadów oraz introdukcji entomofagów, uwzględ
niając cechy, które decydują o udanych akcjach introdukcji.

Ozęść 3 "Organizmy wykorzystywane w klasycznym biologicznym 
zwalczaniu owadów” obejmuje siedem rozdziałów poświęconych różnym 
grupom entomofagów, a więc pasożytniczym owadom, nicieniom, dra
pieżnym owadom, innym drapieżnym bezkręgowcom, owadożernym kręgow
com i chrobotwórczym mikroorganizmom.

Część 4 "Manipulowanie biologicznym środowiskiem w celu ogra
niczania liczebności szkodników" jest bardzo Interesująca, gdyż obej
muje najnowsze działy biologicznego zwalczania. Autorzy omawiają więc 
wykorzystanie metod genetycznych, hormonów, feromonów i antyf identów, 
a także odmian roślin odpornych. Szczególne zainteresowanie może bu
dzić rozdział pt. "Manipulowanie środowiskiem i zabiegi uprawoweP, w 
którym omawiane są zagadnienia organizacji ekosystemów, wpływ nawo
żenia, sposobów uprawy na nasilenie szkodników i ich wrogów natural
nych..

Część 5 poświęcona jest zagadnieniu integrowanych metod w och
ronie roślin. Integracja rozumiana jest bardzo szeroko, a więc nie 
tylko przez proste łączenie metod biologicznych z chemicznymi. Jej 
zakres, a tym samym i możliwość jej stosowania, wymaga nowej filo
zofii u pracowników naukowych zajmujących się ochroną roślin oraz 
u rolników stosujących te metody. Potrzebne są także nowe, selektyw
ne pestycydy, nowa aparatura i technika stosowania pestycydów, a 
przede wszystkim doskonała znajomość biologii i ekologii szkodnika, 
aby wiedzieć, kiedy jest konieczne ich zwalczanie, a kiedy możemy
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zrezygnować ze stosowania pestycydów bez obawy utraty planów.
Jerzy J. Lipa

J. W e i s e r - An Atlas of insect diseasea /Atlas chorób owadów/ 
2nd revised edition, Academia, Prague 1977, 240 str.

Pierwsze wydanie atlasu ukazało się w "1969 r. i zostało wyczer
pane. W drugim wydaniu autor znacznie poszerzył /prawie dwukrotnie/ 
część opisową atlasu oraz zmniejszył liczbę ilustracji z 502 do 400, 
eliminując te, które nie wiążą się bezpośrednio z przedmiotem książ
ki.

Autorem książki jest Dr J. W e i s e r, członek korespondent 
Czechosłowackiej Akademii Nauk i jeden z najwybitniejszych patolo
gów owadów na świecie, a powstała ona w wyniku długoletnich i róż- 
nokierunkowych badań autora.

W części opisowej /s. 9-73/ autor umieścił kilkanaście rozdzia
łów dotyczących dwóch grup zagadnień: chorób oraz patogenów. W częś
ci poświęconej chorobom omówiono pokrótce metody diagnozowania cho
rób, techniki histologicznej, izolowania i hodowli patogenów oraz 
sztucznych infekcji i oceny infekcyjności patogenów. W części poś
więconej patogenom omówiono pokrótce różne grupy mikroorganizmów i 
wywoływane przez nie choroby, a więc: wirusowe, riketsyjne, bakte
ryjne, grzybowe, pierwotniacze i nematozy. Jest to bardzo treściwe, 
a jednocześnie wyczerpujące omówienie najważniejszych grup patogenów 
owadów.

W ilustracyjnej części atlasu autor zamieścił 402 fotografie 
dotyczące różnych gatunków patogenów i objawów wywoływanych przez 
nie chorób. Celem atlasu jest bowiem ułatwienie entomologom i pato
logom owadów szybkiego rozpoznawania najważniejszych patogenów na 
podstawie mikroskopowych badań ich stadiów rozwojowych albo wywoły
wanych przez nie zmian chorobowych.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców: en
tomologów, patologów owadów, studentów, biologów.

Jej?zy J. Lipa

Z. L i v ś i c, V.I. Mitrofanov - Hastęneobitajuśćie 
kleśći, Kleśći vrednye i poleznye /Boztocze występujące na rośli
nach, Boztocze szkodliwe i pożyteczne/, Trudy Gos. Nikit. Botan. 
Sada, t. LWI, Jałta, 1975, 182 str. cena 84 kop.
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Szczególnie duże trudności z oznaczaniem roztoczy do rodziny, 
rodzaju czy gatunku mają pracownicy służb ochrony roślin, studenci 
i początkujący zoolodzy. Z myślą o nich I.Z. I> e v s i c i V.I. 
Mitrofanov, pracownicy Mikitekowego Ogrodu Botanicznego 
w Jałcie, wydali ostatnio dobry klucz do oznaczania do.rodzin roz
toczy występujących na uprawianych roślinach, produktach ich przerób
ki, w magazynowanym ziarnie i nasionach różnych roślin, na reszt
kach organicznych, w leśnej podściółce, Łtd. Publikacja nie obejmu
je tylko roztoczy wodnych i z małymi wyjątkami pasożytów zwierząt 
i człowieka.

Praca została starannie przygotowana i. nie zawiera nawet drob
nych pomyłek czy uchybień. Bozpoczyna ją krótki wstęp, w którym au
torzy zamieścili dane o występowaniu roztoczy w różnych środowiskach, 
o ich roli w biocenozie i gospodarce człowieka oraz krótką informa
cję o możliwości wykorzystania niektórych grup tych zwierząt /Ph;£- 
toseiidae, Stigmaeidaa, Cunaxidag., Apystidae/ w integrowanej walce 
ze szkodnikami - roślinożernymi owadami i roztoczami.

Szczegółowo i wyczerpująco zostały przedstawione metody zbio
ru roztoczy i przygotowania preparatów do oznaczania. Następnie au
torzy podali ogólną morfologię roztoczy i krótkie klucze służące do 
rozróżniania podgromady pająków /Araneae/ od podgromady roztoczy 
/Acari/ oraz do rozróżniania trzech rzędów: Acariformes, Parasiti- 
formes i Ogilioaęariformss w obrębie podgromady Acari.

Zasadnicza część książki zawiera charakterystykę poszczegól
nych rzędów, uwagi o morfologii roztoczy, bardzo pomocne przy ko
rzystaniu z klucza, uwagi o biologii roztoczy, klacze do oznaczania 
roztoczy do rodzin i krótkie diagnozy 186 rodzin. Tu należy zazna
czyć, że publikacja byłaby cenniejsza dla profesjonalnych akarolo- 
gów, gdyby autorzy zamieścili przy łacińskich nazwach jednostek sys
tematycznych datę i nazwisko badacza, który daną jednostkę ustalił. 
Jest to szczególnie ważne z tego względu, że I.Z. L i y-Ś i c i 
V.I. Mitrofanov, a także i inni radzieccy akarolodzy, lan
sują układ systematyczny Acariną odmienny od tego, jaki jest przy
jęty np. w Polsce,

Oprócz 75 stron tekstu, skorowidza i krótkiego spisu podsta
wowych wiodących prac z zakresu akarologii w książce zamieszczono 
91 tablic z wyraźnymi i dobrymi rysunkami, które są bardzo poży
teczne przy oznaczaniu roztoczy. Te ryciny są w większości rysun
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kami oryginalnymi obu autorów, a tylko nieliczne są przytaczane z 
innych prac akarologów.

Klucz ten powinien znaleźć się w biblioteczce każdego zoolo
ga, ekologa i pracownika służby ochrony roślin obok "Guide to the 
families of mites" wydanego przez E.W. B a k e r a, I.H. 0 a mi- 
n a, F. C u n 1 i ’f f e a, T.A. Woolleya i C. E. 
Y u n k e r a w r. 1958 w' USA oraz obok "The Oribatid genera of 
the World" Balogha.

Stanisław Ignatowicz

Asher E. T r e a t - Mites of moths and butterflies /Roztocze wys
tępujące na ćmach i motylach dziennych/, Corneli University Press, 
Ithaca, New York, 1975, 368 str. 4 fot., 1 fot. kolor., 150 rys., 
cena 35,00

Powiązania między roztoczami a motylami występującymi na tere
nie Polski są bardzo słabo poznane. W polskim piśmiennictwie nauko
wym można jedynie znaleźć pojedyncze notatki dotyczące stwierdzenia 
tych pajęczaków na kilku gatunkach motyli. Dlatego uważam za celo
we zaanonsowanie ciekawego opracowania wydanego ostatnio przez długo
letniego badacza związków pomiędzy roztoczami a motylami. Sądzę, że 
książka Ashera E. T r e a t a pomoże polskim akarologom i lepidop- 
terologom w badaniach nad tym ciekawym, a słabo poznanym zagadnie
niem i przyczyni się do bardziej intensywnych poszukiwań i studiów.

Asher E. T r e a t w latach 1930-1966 pracował w Zakładzie 
Biologii City University of New York, a następnie do chwili obecnej 
w American Museum of Natural History. Większość opublikowanych przez 
niego prac dotyczy powiązań między roztoczami a motylami, głównie 
ćmami. Wyniki własnych ponad 20 letnich obserwacji i badań, jak rów
nież dotychczasowe osiągnięcia nauki o związkach między wymieniony
mi grupami bezkręgowców autor przedstawił w obszernej pracy "Mites 
of moths and butterflies". Omówione zostały wszystkie typy powią
zań między roztoczami a motylami, a więc: pasożytnictwo roztoczy na 
motylach, forezja, komensalizm oraz wymienione zostały niemal wszyst
kie dotychczas zanotowane dane o przypadkowym występowaniu roztoczy 
na Lepiaogtera.

Wstęp do tego obszernego opracowania stanowią trzy pierwsze 
rozdziały. Tu autor przedstawił pokrótce historię badań nad tym za
gadnieniem, podając nawet chronologię ważniejszych osiągnięć na tym 
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polu. Dalej szczegółowo omówił metody badań i wyposażenie niezbęd
ne do prowadzenia badań. Ponieważ przed przystąpieniem do studio
wania związków pomiędzy roztoczami a motylami potrzebna jest przy
najmniej ogólna znajomość trudnej grupy zwierząt, jakimi są rozto
cze, autor podał zwięzłe, ale dobre opisy ich morfologii, rozwoju, 
jak również dane o klasyfikacji Acarina.

W rozdziałach 4-12, stanowiących II i HI część książki, autor 
omówił roztocze występujące na LaEidogtera, ze względu na ich przy
należność systematyczną i typy powiązań. Każdy gatunek pajęczaka zos
tał pokrótce scharakteryzowany, zilustrowany i omówiony. Tu autor 
podał dane o jego występowaniu, rozmieszczeniu na ciele gospodarza, 
o biologii i zachowaniu się roztoczy. Uderza fakt, że tylko poje
dyncze gatunki roztoczy były szczegółowo badane i że są bardzo ską
pe dane o ich biologii, dlatego o typie powiązań wielu roztoczy z 
motylami prawie nic nie wiemy. Ponieważ praca dotyczy powiązań roz
toczy z motylami całego świata, czytając książkę, możemy zauważyć, 
jak słabo jest poznane to zagadnienie na kontynentach innych niż 
Północna Ameryka.

Praca zawiera 150 rycin, z których więcej niż połowa to ryci
ny oryginalne, wykonane przez autora. Inne rysunki są wybrane z 
licznych, rozproszonych i trudno dostępnych prac.

Książkę kończą klucze do oznaczania roztoczy zarówno żywych, 
jak i utrwalonych w preparatach, zestawienia motyli - gospodarzy 
dla poszczególnych gatunków i roztoczy stwierdzonych na nich.

Omawiana książka zapewne zaciekawi nie tylko akarologów i le- 
pidopterologów, lecz każdego przyrodnika, gdyż dotyczy bardzo cie
kawego zagadnienia związków między bezkręgowcami. 0 badaniach nad 
tymi powiązaniami autor pisze: "Ha polu, w domu czy w zbiorach muze
alnych badania nad roztoczami żerującymi na owadach są przygodą tak 
pasjonującą, jak poszukiwanie skarbu" /rozdział 2/.

Stanisław Ignatowicz

Benenzje, Informacje wydawnicze

25-LECIE "KLUCZ! DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI"

W dniu 15 września 1952 r. ukonstytuowało się Kolegium Hedak- 
cyjne "Kluczy do oznaczania owadów Polski" w wyniku uchwały S2H 
Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Entomologicznego z dnia
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26 stycznia 1952 rJPrzewoaniczącym Kolegium został prof. Tadeusz 
Jaczewski, króry pełnił tę funkcję aż do śmierci /25 lute
go 1974 r./. Przez cały ten okres sekretarzem naukowym był doc. Ma
ciej Mroczkowski. W składzie Kolegium nie zachodziły wte
dy duże zmiany. Od początku członkami jego byli: mgr Antoni G o 1- 
j a n, prof. Janusz Hast, prof. Marian H u n b e r g, prof.' 
Stanisław Smreczyński, prof. Jan Stach, prof. Ja
rosław Urbański i prof. Aleksander Wróblewski. Z 
Kolegium ubyli: prof. Stanisław Adamczewski /14 X 1952* e. 
zrezygnował z pracy w Kolegium/, prof. Jan P r ń f f e n /zmarł 
50 XII 1959 e./' i prof. Jan Hoskiewicz /zmarł 27 VIII 
1965 r./. Dokooptowano do Kolegium w dniu 8 II 1960 r. dra Bolesła
wa Burakowskiego oraz w dniu 2 II 1966 r. prof. Wła
dysława Bazyluka, doc. Wojciecha Puławskiego, 
prof. Wacława Szymczakowskiego i prof. Przemysła
wa T r o j a n a.

Po śmierci prof. Tadeusza Jaczewskiego Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego powołał nowe, trzy
osobowe Kolegium Bedakcyjne "Kluczy” w składzie: przewodniczący - 
doc. Maciej Mroczkowski, sekretarz - dr Waldemar M i- 
kołajczyk oraz członek - mgr Antoni G o 1 j a n. W skła
dzie tym, na skutek rezygnacji dra W. Uikołaj czyka, nas
tąpiła zmiana: od października 1975 E. sekretarzem został dr Sławo
mir Mazur. Jednocześnie z Kolegium, Zarząd Główny PTEnt. powo
łał także Radę Bedakcyjną w składzie: prof. Władysław B a z y 1 u k, 
dr Bolesław Burakowski, prof. Janusz Kast, doc. Woj
ciech Puławski, prof. Józef Bazowski, prof. Wacław 
Szymczakowski, prof. Przemysław Trojan, doc. An
drzej Warchałowski i prof. Aleksander Wróblews
ki. W składzie Bady Bedakcyjnej nie zaszły zmiany.

Z okazji 25-leoia istnienia Kolegium Bedakcyjne składa tą dro
gą Polskiemu Towarzystwu Entomologicznemu sprawozdanie podsumowują
ce dotychczasową działalność. Ogółem wydano drukiem 96 tomów "Klu
czy", a dalszych 17 tomów przekazano już, po pełnym opracowaniu 
autorskim, redakcyjnym i edytorskim, do drukarni. Powinny się one 
ukazać na półkach księgarskich w ciągu 1977 i 1978 roku.

Są to następujące pozycje:
Kr 97 serii. Część XXVII-Lenidoptera, zeszyt 58-Alucitidae^ Opraco- 
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ssał mgr Jarosław Buszko.
Nr 98 serii. Część XV-Mallophag_ax zeszyt 4-Philopteridae. Opraco

wała doc. Jadwiga Złotorzycka.
Nr 99 serii. Część XXVUI-Dipt er a, zeszyt 9b-Culięldae imagines.. 

Opracowała doc. Barbara Skierska.
Nr 100 serii. Część XTX-Coleoptera, zeszyt 28b-Soarabaeidae_pleuro- 

sticti._ Opracowała Zdzisława Stebnicka.
Nr 101 serii. Część XVII~HoŁOjJtęrą, zeszyt 5a-Ąphidodea: wstęp i 

Lachnidae. Opracował prof. Henryk Szelęgiewicz.
Nr 102 serii. Część XXVII-Lepido£teras zeszyt 10-Cossidae opraco

wał prof. Zbigniew Schnaider, zeszyt 11-Atychidae 
opracowali mgr Jarosław Buszko i Zygmunt Śliwiński.

Nr 10? serii. Część XXVLL-Lej>id°2tera, zeszyt 36-Bthimiidae i Blas- 
tpbasidae. Opracował mgr Jarosław Buszko.

Nr 104 serii. Część XVTI-Heteroptera, zeszyt 2-Corixidae, Notpne^- 
tidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelochd.ridae 
Opracowali prof. Tadeusz Jaczewski i prof. Aleksander 
Wróblewski.

Nr 105 serii. Część XIX-Colecptera zeszyt 94c-ghrysomelidae: Hal- 
ticinae, Hisplnae i Cassidinae^. Opracował doc. And
rzej Warchałowski.

Nr 106 serii. Część XV-Mllophagax zeszyt 5-Rallico lidae., Opracowa
ła doc. Jadwiga Złotorzycka.

Nr 107 serii. Część XXVll-Iępidoptera, zeszyt 43-44-Th^rididae i 
Pterophoridae. Opracował mgr Jarosław Buszko.

Nr 108 serii. Część XXVU-Lepidoptera, zeszyt 55-58-Lasiocąmpidae, 
Endromididaex Lemoniidae i Saturniidaę. Opracowali 
mgr Jarosław Buszko i Zygmunt Śliwiński.

Nr 109 serii. Część xxVII-Lepidoptera, zeszyt 53f-Noętuidae: Aaro
nie tinae. Opracował mgr Jarosław Buszko.

Nr 110 serii. Część XXVTI-Lepidoptera, zeszyt 54-Lymantriidaei Opra
cował mgr Jarosław Buszko.

Nr 111 serii. Część XVIII-Heteroptera, zeszyt 7-Nabidae, He d uvidae 
i Macrocephalidae. Opracowała dr Alicja Cmoluchowa.

Nr .112 serii. Część ZU-Coleoptera^ zeszyt 24e-Staphylinidae: Stap- 
hylininae. Opracował prof. Andrzej Szujecki.

Nr 113 serii. Część XTX-Coleopterax zeszyty 96-97-Attelabidae i 
fflxingmacęridaex Opracował doc. Zdzisław Cmoluch.
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Tak więc razem, w ciągu 25 lat, opracowano 115 tomów "Kluczy". 
Załączona tabela obrazuje liczbowo stan zaawansowania prac nad ca
łością opracowania i nad jej głównymi częściami.

Całość przedsięwzięcia, które ma objąć klucze do oznaczania 
około 25 tysięcy gatunków owadów, można z grubsza podzielić na pięć 
części. Z nich cztery dotyczą najliczniejszych w gatunki rzędów, a 
mianowicie Spleopterax gy2eno2'fcera,_Diptera_i Lspidoptera, a piąta 
- wszystkich pozostałych rzędów owadów w liczbie 24.

Z owych "drobnych" rzędów owadów opracowano w dwudziestopię- 
cioleciu klucze do oznaczania wszystkich gatunków krajowych Opllem- 
bolax Prptura,_Diplurax Thjysanuj?a._Blattode_ai -Mantodeax Orthopterax 
Derm§pterax Psocopterax Anoplura i Siphonapterax dó większości ga
tunków Mallophaga oraz części gatunków Homopterą i geteroptera. Klu
cze te wydano w 19 tomach o łącznej objętości 146 arkuszy wydawni
czych i zawierających 4720 rysunków. Objęły one 1415 gatunków, co 
stanowi około 55% przypuszczalnej liczby wszystkich gatunków z 
owych "mnŁejszych"rzędów. W opracowaniu u autorów znajduje się os
tatnia część Mallophagax niektóre części Hompptera i geteroptera, 
oraz rzędy Ephemeroptera, Odonata, Piecoptera_i Trichoptera. W dal
szym ciągu pozostają nie opracowywane Thpsanopterax §trepsipterax 
Megaloptera, Neuropterax Baphidioptera_i Mecopterą.

Chrząszcze - Coleoptera wydane być mają w 100 zeszytach, odpo
wiadających poszczególnym rodzinom; niektóre z tych zeszytów, doty
czące licznych w gatunki rodzin, dzielone są z kolei na podzeszyty. 
Przez 25 lat wydano 56 zeszytów, ujętych w 57 tomach, o objętości 
256 ark. wyd. i zawierających 8259 rysunków. W tomach tych ujęto 
5555 gatunki, czyli prawie połowę całości, liczącej około 7000 ga
tunków. Połowa wszystkich gatunków chrząszczy łączona jest w czte
rech zaledwie rodzinach: Stąphylinidae, Curculionidaex Chrysomeli^ 
dae i Carabidae. Z tych czterech rodzin dwie /Curculionidae i Chry- 
somelidaę/ zostały już w całości opracowane, a z pozostałych dwu 
wydano już znaczne części, a pozostałe fragmenty znajdują się w 
opracowaniu autorskim. Wiele innych, "mniejszych" rodzin chrząsz
czy znajduje się także w opracowaniu autorskim, niemniej, pewna licz
ba rodzin czeka jeszcze na swoich przyszłych autorów.

Błonkówki - Hymenoptera są, jak do tej pory, najsłabiej w "Klu
czach" opracowane. Z 68 planowanych zeszytów wydrukowano dotychczas 
tylko 15, połączonych w 7 tomach. Tomy te mają oojętość 40, 75 ark.
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wyd., zawierają nieco ponad 800 rysunków i obejmują 627 gatunków, 
co stanowi zaledwie 10% wszystkich naszych błonkówek. Ma tak słaby 
stan opracowania Hymenoptęra wpływa zbyt mała liczba specjalistów, 
których do wielu najliczniejszych w gatunki rodzin brak całkowicie.

Najpełniej w "Kluczach do oznaczania owadów Polski", obok 
chrząszczy, opracowane zostały motyle - I«]oidpptera. W 50 tomach 
opracowano bowiem 41 zeszytów spośród 66 zaplanowanych, o objętoś
ci prawie 200 ark. wyd., z 7258 rysunkami. Opracowanie motyli prze
kroczyło już półmetek} z przypuszczalnej liczby 5000 gatunków u nas 
występujących czy mogących występować, w opracowanych tomach ujęto 
1550, co stanowi 52% całości, przy czym prawie wszystkie dalsze ro
dziny znajdują się w opracowaniu autorskim.

Muchówki - Dijątera podzielone są na 78 zeszytów, z których 25 
zostało już opracowanych w 20 tomach o łącznej objętości 128 ark. 
5-yc. i zawierających ponad 5500 rysunków. Wydane klucze do muchówek 
zawierają 1509 gatunków, co stanowi 50% wszystkich krajowych muchó
wek.

Opracowania poszczególnych rzędów owadów nie są jednolite, co 
wynika ze specyfiki metod stosowanych przy oznaczaniu, różnych dla 
rozmaitych grup owadów. Najbardziej zwarte są opracowania błonkówek. 
Na jeden gatunek wypada w tych opracowaniach 0,8 stron druku i 1,5 
rypunku. W opracowaniach chrząszczy i muchówek na jeden gatunek przy
pada przeciętnie 1 strona druku i 2,4 rysunku. Obficiej ilustrowane 
są różne "mniejsze" rzędy: na każdy gatunek przypada 5,5 rysunku 
erez 1,5 stron druku. Wreszcie motyle opracowywane są, szczególnie 
od strony ilustracyjnej, najobszerniej: 4,7 rysunku oraz 1,5 strony 
druku na każdy gatunek.

Podsumowując 25-letni dorobek, należy stwierdzić, że z 554 pla
nowanych zeszytów opracowano 159 w 115 tomach. Ich objętość wynosi 
765 ark. wyd., a w tym prawie 25 tysięcy rysunków, w znacznej więk
szości oryginalnych. Z przypuszczalnej liczby 25 tysięcy gatunków 
owadów, jakie powinny być w naszych kluczach ujęte - w opracowanych 
już tomach zamieszczono prawie 8,5 tysiąca, co stanowi 54% całości. 
Na każdy gatunek przypada przeciętnie 1,2 strony druku oraz 2,9 ry
sunku.

Wydawanie "Kluczy do oznaczania owadów Polski" nie jest pros
te, Niewątpliwie "Klucze" należą do opracowań wyjątkowo praco- i 
czasochłonnych, a przy tym bardzo trudnych. Dlatego też poszczegól
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ni autorzy z reguły, po przystąpieniu do pracy widzą, że podane 
przez nich terminy ukończenia muszą być nieraz bardzo znacznie prze
sunięte. Często, aby móc opracować "klucz", trzeba najpierw opraco
wać taksonomiczną rewizję danej grupy, przeprowadzić uzupełniające 
badania terenowe, zebrać z piśmiennictwa dane faunistyczne. Wszyst
kie te wstępne opracowania wymagają sporo czasu, w niektórych przy
padkach nawet kilkunastu lat badań. Wyjątkowa zwartość "Kluczy" 
/ich podstawowa cecha/ stwarza dalsze trudności w opracowaniu au
torskim. Czasami nad treścią, zawartą w druku na jednej stronie, 
pracują autorzy po kilka i kilkanaście tygodni.

Bównie trudne, praco- i czasochłonne są "Klucze" także dla 
redaktorów. Merytoryczne ocenienie, sprawdzenie ich poprawności, 
dopilnowanie wzajemnej zgodności użytych cech, wyczerpania logicz
nych zakresów stosowanych pojęć przy jednoczesnej potrzebie wprowa
dzenia ujednoliceń charakteryzujących całość jako jedno opracowanie 
zbiorowe - stawiają przed redaktorem merytorycznym bardzo trudne i 
odpowiedzialne zadania.

Pod względem edytorskim i typograficznym "Klucze" należą także 
do druków wyjątkowo trudnych. Wielka liczba rozmaitych wyróżnień, 
krojów i wielkości czcionek, rozmaitych wcięć i interlinii i wielu, 
wielu innych ustaleń obowiązujących dla całej serii, stwarza to, iż 
"Klucze" są materiałem bardzo niewdzięcznym dla osób zarówno pracu
jących nad ich opracowaniem edytorskim, jak i przy składzie oraz 
druku.

Biorąc pod uwagę owe wielkie trudności, jakie wydawanie "Klu
czy" napotyka na każdym szczeblu cyklu produkcyjnego, staje się zro
zumiałe, iż tu i ówdzie prześlizgnie się taka czy inna usterka. Jed
nakże fakt, że tych usterek jest ostatecznie bardzo mało, świadczy, 
iż wszyscy zaangażowani - od autorów począwszy,a skończywszy na pra
cownikach drukarni - wkładają maksimum wysiłku w pracy nad uzyska
niem możliwie wysokiego poziomu. Toteż należy wyrazić głębokie i 
serdeczne podziękowanie za ofiarną pracę wszystkim tym, przez któ
rych ręce przechodzą kolejne zeszyty "Kluczy" - autorom, grafikom, 
redaktorom merytorycznym, redaktorom edytorskim, zecerom; pracowni
kom naukowym, pracownikom Państwowego Wydawnictwa Naukowego, pracow
nikom Drukarni. Osobne podziękowanie należy się Polskiej Akademii 
Nauk, która przez coroczną dotację dla Polskiego Towarzystwa Ento
mologicznego umożliwia wydawanie deficytowych "Kluczy".
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Me warto chyba snuć prognoz na temat przyszłości "Kluczy", 
można jednak wyrazić przekonanie, że dobrze będzie, jeżeli uda się 
w ciągu następnego ćwierćwiecza utrzymać dotychczasowe tempo opra
cowywania i wydawania "Kluczy”, tak, by trzecie ćwierćwiecze przy
niosło całkowite zakończenie tego pomnikowego wydawnictwa.

, Maciej Mroczkowski

POLSKIE PIS® ENTOMOLOGICZNE

W zeszycie 4 tomu 47 /4977/ Polskiego Pisma Entomologicznego 
ukażą się następujące praces

Entomologia teoretyczna

Bazowski J., - Bewizja rodzaju Gnorismoneura Issiki et 
Stringer /Jjejoidogtera, Tortricidag/

Puławski W., - Gatunki rodzaju Parapiagetia Kohl. /Hyme- 
no2tera,_S2hecidae/ Starego Świata

Menke A.S., - Aha, nowy rodzaj australijskich Sphecidae 
wraz z uzupełnionym kluczem do światowych 
rodzajów plemienia Miscophini /Hymenootera, 
Barrinae/

Wróblewski A., - Dalsze uwagi o australijskich Mio.ronectinae 
/Heterogtera, Corixid»»/

Szeptycki A.,

Grocholski J., 
Michalski J., 
Nowak ®.,

- Trzy nowe gatunki Pro tura z Iranu

- Kilka uwag o morfologii i rozsiedleniu za
korka brunatnego - Eylastes__brunneus 3-:. 
/Coleopterax Scoljtidae/

Haitlinger B., - Przyczynek do znajomości Sighonaptera i Ąno- 
glura małych ssaków w Bułgarii

Złotorzyeka J., - Studia systematyczne nad rodzajem Scolopa- 
ęe£S_Eichl. et Złot. z uwzględnieniem ro
dzajów sąsiednich /Mallopha£aA ^uądraęenti- 
nae/
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Entomologia stosowana

Strojny W., - Badania nad biologią kozioroga dębosza - 
Cerambys_cerao L. /CpleopteraA Cerambycidae/ 
zasiedlającego dęby szypułkowe - Quercus 
robur L. na Swojcu i w Wilczycach pod Wrocła
wiem w latach 1973-1976

Strojnowski B., - Badania nad błonkówkami /Eymenpptera, Para
sitica/ pasożytującymi na szkodnikach sadów. 
U. Pasożyty wyhodowane z Coleophora_serra- 
tslla Ł«, C. hemerobiella Scop. i C. ąnati- 
pennęlla Hb. /Lepido oter a, .Coleophoridaę/

Wnuk A.,. - Ocena skuteczności drapieżnictwa Episyrphus 
baltęatus /Deg./ /Diptęra, Syrphidae/ w ogra
niczaniu Aphis pomi Deg. /Hom., Aphididae/

Klein K., - Wpływ opryskiwania przeciw słodyszkowi rze-
1 pakowemu - Sfeligethes_aeneus P. /Gol., Niti- 

dulidae/ na entomofaunę rzepaku ozimego

Pankanin-Pranczyk M.., - Wpływ nadmiernego przegęszczenia populacji 
oraz obecności pokarmu na produkcję i składa
nie jaj strąkowca fasolowego - Acanthosceli- 
des obtectus Say /Opleoptera, Bruchidae/

Kronika

PBOE. DB I. D. SZAPIEO I DB W. A. SZAPIBO Z WIZYTA W POLSCE

Zarząd Główny PTE na wniosek Sekcji Entomologii Bolniczej zapro
sił do Polski prof. I.D« S z a p i r o wraz z żoną, dr W.A. S z a- 
p i r o na okres 17-24 września 1977» W dniach 18-20.IX.br. zapozna
no gości z zabytkami Warszawy i okolic i pracami entomologicznymi 
wykonanymi w Instytucie Ochrony Boślin SGGW-AB w Ursynowie.

W dniu 21 września goście wygłosili referaty w czasie zebrania 
Sekcji Entomologii Bolniczej PTE w Pałacu Staszica w Warszawie.

W dniach 22-24 września br. przebywali oni na Wybrzeżu. Dr 
Piotr Górski zorganizował zebranie naukowe, na które przyby
ły 32 osoby pracujące w terenowej służbie ochrony roślin. Prof.

20.IX.br
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Szapiro wygłosił referat: "Dorobek nauki radzieckiej w bada
niach nad zwalczaniem szkodników". Prot. Szapiro podkreślił 
szczególnie znaczenie badań nad biologicznym zwalczaniem szkodników. 
W czasie długiej i życzliwej dyskusji poznano profesora jako bez
pośredniego i miłego człowieka o ogromnej widzy biologicznej. Przed
stawienie ochrony roślin na tle ogólnych zjawisk przyrodniczych 
rzadko dotychczas uwzględniano. Uważano ochronę roślin jako wiedzę 
techniczną, a zapomniano o jej związkach z wszystkimi zjawiskami 
przyrodniczymi.

Dr G ó r s k i zapoznał wybitnych gości z zabytkami Gdańska 
i Oliwy. Zorganizował też wycieczkę do Szwajcarii Kaszubskiej. Sło
neczna pogoda, przebarwione lasy wzgórz Kaszub i serdeczność opieku
na sprawiły, że goście opuszczali Wybrzeże oczarowani przyrodą i spot
kanymi entomologami.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Dr Piotrowi Górs
kiemu za tak serdeczne i życzliwe przyjmowanie Gości na Wybrze
żu i dużą pomoc w uatrakcyjnieniu Gościom pobytu w Polsce.

Nadmieniam, że Prof. Szapiro i Dr Szapiro przed 
przyjazdem do Warszawy na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Entomo
logicznego brali udział w międzynarodowym Sympozjum organizowanym 
przez Doc. dr Czesława Kanię poświęconemu badaniom nad omacni
cą prosowianką /Ostrinia_nubilalis /Hbn.//. Program pobytu gości na 
Południu Polski też był bogaty. Poza Wrocławiem, w którym zorganizo
wano Sympozjum uczestnicy zwiedzili Kraków, Pieniny, Beskidy.

Entomologia stosowana w Polsce wiele zyskuje w kontaktach z 
entomologami zza granicy. Kontakty te z entomologami ze Związku Ra
dzieckiego, NBD, Węgier, Czechosłowacji, Holandii i USA są liczne. 
Poprzez kontakty osobiste, wyjazdy nasze i przyjmowanie entomologów 
z innych krajów przedstawiamy nasze osiągnięcia w zakresie entomolo
gii stosowanej. Szczególnie wśród entomologów z Europy zachodniej 
prace te nie zawsze są znane ze względu na publikowanie większości 
naszych prac w języku polskim. Dlatego też wskazanym jest publiko
wanie najlepszych naszych prac w językach obcych.

Zbigniew T. Dąbrowski

KRAKÓW

W dniu 1 XII 1977 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor
cze Oddziału Krakowskiego PTE, na którym wybrano nowy Zarząd w skła
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dzie: przewodniczący - mgr inż. Wilhelm Węgierski, z-ca przewodni
czącego - Bdward Garbień, sekretarz - dr Małgorzata Skrzypczyńska, 
skarbnik - Andrzej Zaborowski, członek Zarządu - dr Andrzej Wnuk, 
oraz Komisję Bewizyjną: doc. dr habil. Byszard Strojnowski, Mieczys
ław Gałuszka.

Komunikaty

NOWI CZŁONKOWIE PTE

W dniu 20 IH 1977 roku, zostali przyjęci do PTEi
dr Petr Nobel /Oddział w Białymstoku/, Krzysztof Olszewski /Oddział 
w Bytomiu/, inż. Mariola Głazek, Tadeusz Laskowski, dr inż. Jan 
Święch, Bożena Kwiatkowska, Maria Jossak, inż. Stanisław Haczek, 
inż. Edward Szłefek /Oddział w Pszczynie/, inż. Grażyna Kutryś, 
inż. Barbara Marchwińska, Edward Osadowski /Oddział » Skierniewi
cach/, dr inż. Edmund Górnad, Artur Jasiński /Oddział a Warszawie/, 
mgr Jerzy Turzański /Oddział we Wrocławiu/.
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