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lfetgrj,ały_ g koafe^eąpji naukowych

Kazimierz farwid
KONSEKWENCJE EKSPERYMENTÓW NAD ZJAWISKIEM NIEWYDOLNOŚCI 

DRAPIEŻCÓW *

Hasze wyobrażenia o drogach realizowania tzw. walki biolo
gicznej se szkodnikami roślin oparte aą w zasadzie o możliwości 
obniżania liczebności owadów, szkodników roślin przez gatunki je 
niszczące. Podstawową techniką działania stały się różne formy 
wprowadzania tych niszczycieli do środowiska. Wśród nich poczesne 
miejsce w naszych wyobrażeniach zajmują drapieżca i parazytoidy 
/tzw. “pasożyty^ owadzie/, W praktyce dysponujemy pewną liczbą uda
nych przypadków Introdukcji obok pokaźnej jednak liczby prób nie
udanych. Ogólnoekologiczne rozpoznanie przyczyn nieudania staje się 
ważne dla sprawy realności nadziei pokładanych w "walce biologicz
nej ze szkodnikami". Można sądzić, że jednym z podstawowych warun
ków rozwoju tej gałęzi poszukiwań naukowych, a miejiay nadzieje, że 
i praktyki w jakiejś może niedalekiej przyszłości jest rozpoznanie 
istoty ekologicznej wielu stwierdzonych faktów o ^niewydolności^ 
drapieżcy /1 parazytoidów/,' Obserwacje sprowadzają eig głównie do 
obserwacji niewydolności drapieżcy w okresach wzrostu liczebności 
szkodnika. Sama zagadnienie jest szersze. Hie ma miejsca w tak krót 
kim tekście na rozwinięcie tego zagadnienia w swej istocie dość 
skomplikowanego na skutek dużej różnorodności rozpoznanych tu fak
tów. Poprzestanę tylko na stwierdzeniu, że podawane w literaturze 
wyjaśnienia ekologicznych przyczyn zjawiska są niewystarczające. 
Szczególnie nie wystarczają dla potrzeb praktyki, która by chciała 
bazować na zapobieganiu nadmiernym pojawom szkodnika, a nie po-

x Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
RTB, Augustów, 6 X 1973 r.
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przestać tylko na technikach introdukcji*
Sądzę, że informacja o pewnej grupie eksperymentów prze

prowadzonych nad tym zjawiskiem może być użyteczna. Eksperymen
ty ustawiono w płaszczyźnie zjawisk z zakresu interakcji między 
populacjami drapieżcy i ofiary. Podkreślam: interakcje między ca
łymi populacjami. Dla tego celu użyto izolatorów dostatecznie du
żych, by mogły tam wytworzyć się w określony sposób uformowane 
stosunki populacyjne, /wymiary izolatorów? 1,5 x 1 z 1,5 m/j 
Eksperymenty ustawiono w płaszczyźnie zjawisk właściwych popula
cjom monogeneratywnym /wyłączono interakcje między generacjami/.* 
Izolatory lokowano w środowisku macierzystym gatunków użytych do 
eksperymentu /ustawiono je w zacienionym olsie o dużym zwarciu ko
ron. Do eksperymentu używano jako drapieżców kilku gatunków pają
ków - głównie Tetraggathą montanią i Doj.omedes fimbriatus, oraz 
żaby Rana_arvalis_/ter«stris/, a jako ofiar: komary, muszki 
Tricholauxania_preusta i dla żab szarańozakĄZ Sytuacje eksponowane 
z pająkami rozgrywały się zawsze w takich wariantach, że pająki by
ły fizjologicznie wydolne do bardzo szybkiego zlikwidowania całego 
zapasu pokarmu znajdującego się w izolatorze. Po wpuszczeniu por
cji ofiar do izolatora, obserwowano zdumiewająco sprawne i szybkie 
wyłowienie ich przez pająki. Dawało się to opisać przy pomocy mo
delu losowego wyłowu latających owadów: E.*. = 1TO e^*, gdzie Ho - 
liczebność początkowa, - liczebność po upływie czasu: t, fi - 
wskaźnik redukcji populacji. W tych warunkach uzyskano dwie na
stępujące formy układu ekologicznego, w których ten prosty przebieg 
zdarzeń ulegał odkształceniu:

1. Grupa osobników muszki Tricholauxania_preuata-Ł która prze
trwała w tych warunkach przez kilka pierwszych dni nie była dalej 
wyłapywana wcale, albo też w minimalny® stopniu. Tworzyła ona 
wtedy charakterystyczny obraz zmian liczebności w eksperymencie: 
po początkowym okresie gwałtownej redukcji liczby ofiar ustalała 
się po paru dniach sytuacja, gdy grupa much w obecności pająków 
trwała dalej tygodniami bez zmian liczebności lub z nrl ni me 1 nym-t 
stratami. Sprawdzono, że w grę wchodziła zmiana struktury popula
cji muszek i następcza zmiana ich zachowania się, a nie fakt naucze
nia się przez nie rozpoznawania sieci pajęczej.
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2. Drugi przypadek dotyczył sytuacji, gdy dopuszczano 
ofiary w małych, częstych dawkach. Wtedy populacja pająków wy
kazywała typową "niewydolność" i nie zwiększała intensywności 
żywienia się. Dochodziło do paradoksalnie silnych zagęszczeń 
ofiar w Izolatorze. Po osiągnięciu stanów "przegęszczenia? po-, 
pulaoja potencjalnych ofiar była likwidowana przez wybuch epi
demii.

Literatura uzupełniająca

Dąbrowska-Prot, E», Łuczak, J,, Tarwid, K,, 1968, Prey and 
predator denaity and their reactione Łn the 
procesa of aoaquito reducti on by spiders in 
field experimenta, Ekol. Pol., A, 16 /40/; 
773-81 9.

Tarwid, K*, 1969, wybrane zagadnienia teoretyczne drapieżnictwa, 
Ekol. Pol., B, 15; 55-62.

Tarwid, K., 1976, Altematiye Resitance of the Ply TrLcholauxja- 
nia ^r_ęuet£ Meig. to Predation by the spider 
Tet^rągnathą montąna Say., Buli. Acad. Pol. Cl. 
II., 24; 517-519.

Tarwid, K., 1976, Przejawy oporności populacji owadów na drapież
cę jako czynnik inhibitujący walkę biologiczną ze 
szkodnikami, Wiadom. Ekol. 22; 243-248;

Barbara Głowaoka-Pilot

BAKTERIE NIEŚFORUJĄC2 JAKO CZYNNIK REGULUJĄCY LICZEBNOŚĆ 
SZKODLIWYCH OWADĆW 1

Referat wygłoszony na PI sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE> Augustów, 6 X 1978 r.

Epizoocje wywoływane przez entomopatogenne mikroorganizmy 
były często obserwowane jako przyczyna powodująca załamania gra
dacji, zwłaszcza gąsienic motyli i larw rośliniarek. Jednym z 
trudniejszych zadań patologii owadów jest wyjaśnienie w jaki epo
sów pojedynczy przypadek choroby staje się początkiem łańcucha 
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epizootycznego, ożyli przyczyną masowych zachorowań. Rozwój epi— 
zoocji zależny Jest Ule tylko od obecności patogena i organizmu 
wrażliwego owada, ale także od wielo zmiennych czynników zewnę
trznych, niełatwych do wykrycia i określenia, które ułatwiają 
zetknięcie mikroorganizmu z makr©organizmem, a więc warunkują 
przenoszenie i rozprzestrzenianie się choroby,

Sie wszystkie drobnoustroje patogenne dla owadów są zdolne 
do powodowania masowych zachorowań, Aby rozwinęła się epizoocja, 
patogen musi posiadać trzy podstawowe cechy:
1/ Inwazyjność czyli umiejętność przenikania do organizmu owada;
2/ zjadliwość ożyli zdolność pokonywania mechanizmów obronnych 

żywiciela;
3/ rozsiewalność czyli łatwość wydostania się chorego organizmu 

i przechodzenia z niego na następny.
Mówiąc o mikrobiologicznym zwalczaniu szkodliwych owadów 

mamy na myśli stosowanie preparatów zawierających jako czynnik 
owadobójczy mikroorganizmy działające w dwojaki sposób, Prapara
ty wirusowe np. wywołują rozszerzające się w populacji żywiciela 
choroby o charakterze epizootycznym, natomiast działanie grupy pre
paratów opartych na bakterii Ba£ll^s_^«JEix^anRls aożna raczej 
porównać z działaniem pokarmowych insektycydów chemicznych,

Bąolll£a_thu£l£giensj.s należy do najlepiej poznanej grupy 
patogenów owadów. Wiadomo, że oprócz trującej dla gąsienic motyli 
krystalicznej endotoksyny wytwarza on kilka innych toksyn oraz 
enzymów ułatwiających pokonanie sił obronnych organizmu, Tym nie-' 
mniej dotychczasowe spostrzeżenia wskazują na to, że jego inwazyj
ność jeet zbyt mała aby choroba przybrała charakter epizootyczny, 
W bogatym piśmiennictwie dotyczącym B. i^i^i^ienBig znane są je«> 
dynie nieliczne przypadki naturalnie rozwijających się epiaoocji 
i załamywanie się gradacji barczatki syberyjskiej Bsgdgoijigąe 
£ibiri£U£ pod wpływem tej bakterii. W zasadzie skuteczność działa
nie preparatów B. thuringieiisia zależne-jest przede wszystkim od 
wielkości dawki spor bakteryjnych i endotoksyny, które po wniknię
ciu wraz z pokarmem do jelita wrażliwego owada, powodują następnie 
Jego zachorowanie i śmierć,
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Naturalne bakteryjne epizoocje owadów bywają w przyrodzie 
powodowane najczęściej przez szczepy paciorkowca .Streptococcus 
faecalis lub G~ pałki należące do rodzaju Pseudomanae lub rodzi
ny Enterobacteriacepe. Bakterie te znajdują się w otoczeniu owa
dów lub w ich przewodzie pokarmowym jako saprofity lub komensale. 
Wzrost gęstości populacji szkodnika powoduje pogorszenie warunków 
życiowych, m.in. pokarmowych, co z kolei pociąga za sobą osłabie
nie mechanizmów obronnych organizmu. Wówczas nawet mało zjadliwe 
bakterie są w stanie naruszyć równowagę pomiędzy mikro- i 
organizmem i wywołać zachorowanie. Przegęszczenie żywiciela umoż
liwia pasaże drobnoustrojów, co znacznie zwiększa ich zjadliwość 
oraz inwazyjność, a także ułatwia przenoszenie się, co w efekcie 
doprowadza do rozwoju choroby o charakterze epizootycznym. Takie 
epizoocje powodowane przez bakterie niesporujące obserwowane były 
wielokrotnie. Przeprowadzono również kilka prób wykorzystania ich 
do zwalczania szkodników.

G” pałka wyizolowana przez D^Herella podczas epizao- 
cji szarańczy Schi£t£cer£a_perigrina w Meksyku i opisana w 1911 r. 
jako Co£cobacillus a_cr i diorum stała się przedmiotem pierwszych 
w świeeie szeroko zakrojonych badań nad mikrobiologicznym zwalcza
niem szarańczy w Środkowej i Południowej, a także w Północnej Ame
ryce. D Herelle w licznych przypadkach osiągnął znakomite 
rezultaty stosując opryski hodowlą bakterii, która powodowała szyb
ko rozwijającą się infekcję jelitową szkodnika. Jednakże późniejsze 
badania prowadzone przez różnych autorów przy użyciu bakterii 
h^Herella przynosiły sprzeczne wyniki co spowodowane było 
najprawdopodobniej utratą zjadliwośoi patogena. dachowane hodowle 
D^Herella zostały w ostatnich latach poddane szczegółowym, 
badaniom. Ustalono, że CoccjobEicillusi acridiorum stanowi patogenny 
szczep gatunku Cloaęa_clpacae z rodziny Enterobaę^teriaęeąe i częs
to bywa izolowany z chorych i martwych owadów.

W Czechosłowacji uzyskano dobre rezultaty w próbie wywołania 
bakteryjnej epizoocji zwójki głogowej Caęoecia_cra.taegana przy uży
ciu szczepu Pseudomonas, chlororajshis. W Stanach Zjednoczonych, gdzie 
brudnica nieparka jest głównym szkodnikiem drzew liściastych prowa
dzone są liczne badania nad jej naturalnymi wrogami. M.in. stwierd 
no, że gąsienice ulegają epizoocjom wywołanym przez szczepy .Street 

13 
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coccue faecalis, po czyn przeprowadzono udane próby zwalczania 
nieparki przy użyciu hodowli tej bakterii.

Prowadzone w Instytucie Badawczym Leśnictwa w latach 1967- 
1976 prace nad identyfikacją szczepów bakterii wyizolowanych z 
jamy ciała 1013 chorych lub martwych osobników 18 gatunków owa
dów leśnych wykazały, że w większości należały one do G“ pałek 
z rodzaju Enterobacterj. Serratis^ Proteus, i Pseudomonas. Kilka
krotnie obserwowano naturalne epizoocje larw boreczników Diji^og 
pini i Diprion simiłe_wywołane przez G“ pałki z rodziny Entero- 
bact£ria£e£e. W jednym przypadku była to bakteria Eerratia_marce£- 
cens, która stała się przyczyną masowego obumierania borecznika 
sosnowca, w trzech pozostałych przypadkach bakterie należały do ro
dzaju En£erobaęter.

Ze względu na to, że zjadliwość nieś porających G“ pałek nie 
jest cechą stałą, tworzą one grupę tzw. potencjalnych patogenów. 
W ich przypadku warunki umożliwiające wywołanie epizoocji aą znacz
nie bardziej skomplikowane niż w chorobach powodowanych przez pato
geny obligatoryjne takie jak wirusy, ponieważ rozwój choroby uza
leżniony jest nie tylko od obecności patogena, ale przede wszystkim 
od predyspozycji chorobowej żywiciela, a ściśle od osłabienia jego 
sił obronnych.

Wielokrotnie stwierdzony brak powtarzalności prób mikrobiolo
gicznego zwalczania wynika z faktu, że nasze zainteresowania ograni
czają się na ogół do badań nad patogenami, natomiast wiedza na te
mat mechanizmów oporności owadów i warunków, w jakich populacje 
owadów ulegają epizoocjom jest jak dotąd dość uboga. Stwierdzono 
dotychczas, że wrażliwość owadów na infekcje bakteryjne można zwięk
szać przy pomocy działających synergistycznie innych mikroorganiz
mów, takich jak pierwotniaki lub nicienie, które uszkadzają ścianę 
jelita i ułatwiają bakteriom przejścia do jamy ciała. W dalszym cią
gu jednak brak jest informacji wyjaśniających w jaki sposób wzrost 
liczebności populacji owadów wpływa na obniżenie oporności organizmu 
owada wobec otaczającej go mikroflory.

Istnieje konieczność przeprowadzenia badań nad zjawiskami zwią- , 
zanymi z nadmiernym zagęszczeniem populacji owadów i warunkującymi 
rozwój chorób. Otrzymane informacje pozwoliłyby w przyszłości przewi
dywać rozwój epizoocji i byłyby przydatne w pracach prognostycznych 
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oraz ■przy podejmowaniu dcoyzji o przeprowadzaniu zabiegów ratow
niczych. Należy również wyjaśnić jakiego rodzaj a streasory i w 
jakich sytuacjach mogą wywierać wpływ na obniżenie odporności owa
dów w stosunku do mikroorganizmów i ozy istnieje możliwość indu
kowania epizoocji powodowanych przez bakterie niesporujące i wyko
rzystanie ich do walki ze azkodliwyai owadami.

Jerzy Burzyński;, Andrzej Kolk, Andrzej Rodziewicz

WKCT ŁUBINU WIEM LETNIEGO BA ŁAGgSZCZESIE POPULACJI NIE
KTÓRYCH SZKODNIKÓW UPHAW SOSNOWYCH *

Dotychczasowe badania i obserwacje wskazuje, iż Łubin wpro
wadzony do drzewostanów sosnowych w znacznym stopniu poprawia żyz
ność gleb przez wzbogacenie ich w związki azotowe oraz podwyższe
nie wilgotności» Ostatnio wymieniony czynnik wraz z obniżeniem 
temperatury powietrza również powodowanym przez te roślinę wywiera 
także pewien wpływ na lokalny mikroklimat.

Według Kbehlera /1967/ poprawa żyzności gleby potęgu
je rytm metaboliczny procesów zachodzących w drzewach i wzmaga pro
dukcje substancji obronnych» przede wszystkim żywic 1 olejków ete
rycznych. Iżeyskij /1966/ stwierdza, że obniżenie temperatu
ry powietrza średnio o 1c powoduje przedłużenie wylęgu gąsienic bar
czatki sosnówki /£endroligus. jiini i./ o dwa tygodnie. Łubinowe nie 
wywiera też duży wpływ na zawartość wody w igłach, ich skład bio
chemiczny oraz takie właściwości jak ciężar, rozmiary, twardość itp. 
Ne powierzchniach gdzie w międzyrzędach posiano łubin obserwowano 
spadek zawartości węglowodanów w igliwiu sosen. Ze wzrostem zawar
tości wody w igłach i zmniejszaniem się rozpuszczonych węglowodanów 
zwiększała się zawartość olejków eterycznych."

Liczni autorzy podają, że odporność sosny przed szkodnikami 
liściożernymi w znacznej mierze.uzależniona Jest od koncentracji 
poszczególnych terpenów wchodzących w skład olejków eterycznych.

Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
M?E, Augustów, 6 1 1978 r.
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wykonano również analizy Biochemiczna igliwia zebranego s 
sosen na działkach z łubinem 1 kontrolnych. Określono w nim za- 
wartość olejków eterycznych, chlorofilu, cukrów i kwasów organicz
nych. W świeżym igliwiu olejki eteryczne oznaczano metodą D e- 
r y n g a a chlorofil metodą kolorymetryczną Getry, natomiaat 
w igliwiu /wysuszonym w temp. 105°C/ oznaczono zawartość cukrów w 
stosunku do glukozy metodą kolorymetryczną Bela ona oraz 
kwasy organiczne w stosunku do kwasu szczawiowego metodą B a u r a 

We wszystkich przypadkach zawartość olejków eterycznych, 
chlorofilu, cukrów i kwasów organicznych w igliwiu pochodzącym z 
działek łubinowanych była wyższa w stosunku do kontrolnych. Obję
tość olejków eterycznych na działkach łubinowych była wyższa o 
0,3^, natomiast zawartość cukrów wynosiła ogólnie o 3,7 Hg/1 g 
suchej maay, chlorofil# o 0,14 mg/1 g i kwasów organicznych o 
12,7 mg/1 g więcej niż na poletkach bez łubinu.

Zwiększona zawartość wymienionych związków 'chemicznych i 
chlorofilu świadczy o korzystniejszych -warunkach rozwoju sosen, 
a także w pewnym stopniu również o podwyższonej odporności na ata
ki owadów.

V. orini esi ani u do szkód wyrządzanych przez chrabąszcze nie 
przeprowadzono szczegółowych badań. Tereny Nadleśnictwa Złoty Po
tok są bardzo silnie zapędraczone od wielu lat. Pobieżne obserwa
cje upraw wykazały znacznie niższą liczebność pędraków na powierz
chniach łubinowanych. Sand.ce niechętnie składają jaja w miejscach 
zacienionych i wilgotnych, a takie warunki stwarzają łany Łubinu 
w uprawach sosnowych.

Jak wynika z przedstawionych materiałów, łubin wieloletni 
wprowadzony do upraw sosnowych na lekkich glebach piaszczystych 
wpływa nie tylko na skład chemiczny gleby, lecz również na istot
ne znaczenie dla podniesienie ich odporności na żery większości 
szkodliwych owadów występujących w uprawach i młodnikach sosno
wych.
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Jarzy Burzyński, Andrzej Kolk, Andrzej Eodziewioz

SDŻLIWOSci STOSOWANIA SYNTETYCZNYCH FEBOMONbw DO KCMrKO WABIA 
WYSTĘPOWANIA I ZWALCZANIA KDHEIKtW BA PRZYKŁADZIE DÓ&WIADGZ2&

2 K0R8IKT2& DEJKAIiZW 7IK TYPOGBAHpS L» /-s

2 Beferat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Entomologii leśnej
PTE, Augustów, fi I 1978 z.

W ostatnia dziesięcioleciu,, oprócz utrzymujących w leś
nictwie wysoką pozycję gospodarcza powszechnie znanych gatunków 
owadów s tzv«„ grupy szkodników pierwotnych i wtórnych, uaktyw
niły się również gatunki dotychczas nie zaliczane do poważniej
szych szkodników leśnych, np. wakaźnica nodrzewianeczka, znanie- 
niówka tarniówka i inne. Do zwalczania ich poszukuje się coraz 
to nowszych, skuteczniejszych i bardziej selektywnych metod i 
środków.

Postępy/nauk przyrodniczych, zwłaszcza rozwój chemicznej 
ekologii stworzyły szerokie możliwości praktycznego wykorzysta
nia do tego celu licznych syntetycznych analogów substancji wy
twarzanych przez owady i wpływających na ich zachowanie i roz
wój. Jednymi z najsilniej działających znanych obecnie substan
cji fizjologicznie aktywnych wydzielanych przez owady do środo
wiska i wpływających na zachowanie się lub rozwój osobników tego 
samego gatunku są feromony. Mogą one nieś charakters a/ atrakten- 
tów płciowych /wydzielane przez samice lub samce wabią partnerów/, 
b/ agregaoyjny /powodują gromadzenie się osobników jednej lub 
obydwóch płci w miejscach emitowania feromonu/, c/ alarmu /wy- ■ 
dzielane do środowiska ostrzegają osobniki danego lub pokrewnych 
gatunków o niebezpieczeństwie/, d/ terytorialny /sygnalizują o 
zajęciu danego obszaru przez jednego osobnika lub grupę osobni
ków/, e/ znaczniki /np. u mrówek, robotnice pozostawiają ślad 
po którym podążają inne osobniki/, f/ rozwojowe /kontrolujące 
rozwój dojrzałości płciowej, np. u pszczół i termitów matka pro
dukuje feromon, który hamuje rozwój narządów rozrodczych robotnic/ 
g/ afrodizjafci /przygotowujące drugą płeć, zwykle samicę do kopu
lacji/ /B i z c h, 1974/. 2 *
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Z punktu widzenia ochrony lasu dwie grupy feromonów budzą 
szczególne nadzieje: płciowe i agsegacyjne.

W Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w 
Warszawie od kilku lat prowadzone są badania laboratoryjne i te
renowe nad wykorzystaniem feromonów do prognozowania i zwalczania 
niektórych ważniejszych szkodników leśnych jak brudnica mniszka,, 
strzygonia choinówka, barczatka sosnówka, zwójka sosnóweczka, kor
nik drukarz i inne.
Atraktanty płciowe znane są od dawna, jednakże dopiero podjęte na 
szeroką skalę badania, głównie w USA, doprowadziły do opracowania 
metod technicznego wytwarzania tych Substancji na skalę przemysło
wą, Dotychczas na śmiecie wyizolowano, zidentyfikowano i zsyntety- 
zofcano około 150 feromonów płciowych. Liczba ta ciągle wzrasta.

Większość badań przeprowadzonych nad feromonami owadów doty
czyło motyli. Dopiero wykrycie feromonów agregacyjnych, których wy 
dzieła wiele kornikowatych /£c£l£tidae/ powodując skupianie się du 
żej ilości chrząszczy na wybranych drzewach, zwróciło zaintereso
wanie entomologów na tą grupę owadów, głównie na gatunki z rodza
jów? Degd^ogtonus i Ips /Borden i Stokkink 
1971/.

W wyniku licznych badań nad wybiórczością i akceptacją 
rośliny żywicielskiej przez różne gatunki korników stwierdzono, 
że sposób atakowania i wykorzystywania drzew - gospodarzy przez 
komiki ma podłoże chemiczne /feromonowe/, Skupianie się korników 
na określonych drzewach regulują 2 wyraźne typy funkcjonalne fe
romonów? feromony kontaktowe, wytwarzane i uwalniane podczas kon
taktu z nowym materiałem drzewnym oraz feromony odchodów, do wy- 
twarzanie których konieczne jest, by owad odżywiał się tkanką no
wego materiału drzewnego. Skupianie się korników zależy głównie 
od feromonów kontaktowych, podczas gdy uwalnianie feromonów odcho
dów sygnalizuje przydatność pokarmową materiału drzewnego 
/Bakke 1973/.

U gatunków monogemicanych osobnikiem atakującym gospodarza 
inicjalnie, wygryzającym otwór wejściowy oraz chodnik macierzysty 
jest samica, które wytwarza główny feromon agregacyjny. U gatunków 
poligamicznych jest to zwykle samiec.
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Feromony korników związane są z układem pokarmowym, a nie 
aparatem rozrodczym jak ma to miejsce w odniesieniu do atraktan— 
tów płciowych motyli. Materiał o działaniu atraktantnym gromadzi 
się w jelicie tylnym owadów przed lub podczas inicjacji drążenia 
chodnika. /Bakke 1973/. U korników, oprócz feromonów skupia
jących, stwierdzono również istnienie feromonów antyagregacyjnyoh, 
powodujących odstraszanie chrząszczy. Wytwarzanie ich ma na celu 
sterowanie procesem zasiedlania drzew przez chrząszcze. Tak np. 
samica Dendroctonus pseudptęugaj! wydziela atrakcyjny dla samców 
seudenol, zaś samiec po wejściu pod korę do chodnika, który roz
poczęła drążyć samica zaczyna produkować MCH - feromon o działa
niu repelentriym, który jest inaktywatorem działania seudenolu i 
na drodze chemicznej zamyka dostęp do chodnika macierzystego osob
nikom tego samego lub pokrewnych gatunków /Vite 1 Fran
ek e 1976/.

®a tej zasadzie wykorzystywane są właściwości syntetycznego 
preparatu o nazwie MCH do zabezpieczania ściętego drewna iglaste
go przed niektórymi gatunkami komików.

Ze względu na szkody, jakie korniki wyrządzają w lasach oraz 
duże możliwości wykorzystania feromonów do prognozowania i zwal
czania tej grupy owadów, w wielu krajach, głównie USA, NRF i Norwe
gii od wielu lat prowadzi się intensywne badania nad indentyfika- 
cją i syntezą substancji chemicznych wydzielanych do środowiska 
przez poszczególne gatunki owadów w celu przywabiania lub odstra
szanie osobników tego samego gatunku. Dotychczas wyizolowano, zi
dentyfikowano oraz zsyntetyzowano związki feromonowe u około 20 ga
tunków korników. Z gatunków europejs-kioh są to; Ips. typogrpphus L., 
Ips duplicatus Sahib, Ipe sezdentatue Boern., Ips acuminatus Cyll, 
Ips ceąbsaę Heer., Pityokteines curyidęns Gem., Pityogenee ęhąlcp- 
graphup L. Scolptus mu Itie tria tup Marsh, i Trppodpndron_lineatum 
Oliv. /Vite 1978/. Najdokładniej zbadane zostały feromony u 
kornika drukarza, który jest jednym z najgroźniejszych szkodników 
świerka w Europie. Już w 1970 r. Bakke opublikował obserwacje 
że osobniki obydwu płci I. pypographup były wabione silniej do pni 
wcześniej zasiedlanych przez samce, niż do pni niezasiedlonych. 
Od tego czasu datuje się intensywne zainteresowanie badaczy feromo
nami tego gatunku. Analizy przeprowadzone metodą chromatografii 
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gazowej wykazały u samców kornika drukarza obecność następując 
cych związków chemicznych: methylbutenolu, /s/ ois-werbenolu, 
ipsdienolu i ispsenolu. /Ba k k e 1976» Bakke i in. 
1977/. Lotne składniki żywicy odgrywają także pewną role w sku
pieniu chrząszczy. Samce I. tygo^raphus inicjujące atak na wy
braną roślinę żywicielską pod wpływem lotnych substancji ży
wicznych wytwarzają i uwalniają methylbutenol i cia-werbenol, 
które aą głównymi feromonami zwabiającymi kornika drukarza.

Dodatkowy feromon agregacyjny /ipedienol/, decydujący w 
połączeniu z dwoma poprzednimi feromonami o masowym ataku i ko
lonizacji drzew, wytwarzają samce drukarza dopiero po przygoto
waniu komory godowej. Po wygryzieniu przez samice chodników ma
cierzystych i rozpoczęciu procesu składania jej wytwarzają one 
antyagregacyjny feromon o nazwie ipsenol, który jest substancją 
odstraszającą i regulującą zagęszczenie populacji korników na 
zasiedlonym drzewie.

Działanie biologiczne różnych kombinacji wymienionych związ
ków feromonowych otrzymanych na drodze syntetycznej sprawdził 
w Borwegii Ba k k a. Ba podstawie jego badań /Ba k k e 
1976, Bakke i in. 1977/ firma norweska A/S Borregaard 
opracowała metodę produkcji syntetycznych feromonów agregacyj- 
nych kornika drukarza. Wyprodukowany w Horwegii dwuskładnikowy 
syntetyczny feromon kornika drukarza Ipslure A i Ipslure B wy
próbowany został przez nas w br. na terenie nadleśnictwa Strza
łowe /OZLP Olsztyn/, 

Doświadczenia zlokalizowano w trzech drzewostanach świer
kowych H i IV kl. wieku i II bonitacji na siedlisku boru mie
szanego świeżego. W każdym drzewostanie założono 9 pułapek 
z folii o konstrukcji opracowanej w Zakładzie Ochrony Lasu IBL 
/folia o pow. ok. 1 m^/t Cztery z nich zawierały jako substancję 
wabiącą wymieniony wyżej syntetyczny feromon agregacyjny /Ipslu- 
re A + Ipslure B/, cztery jednometrowe wałki świerkowe odcięte 
z odziomka 4 drzew ściętych na każdej powierzchni. Jedna pułapka 
nie zawierała żadnej substancji zanętowej. Dodatkowo na każdej 
powierzchni wyłożono naturalne pułapki, zgodnie z zaleceniami 
instrukcji ochrony lasu. W okresie od 21 maja do końca sierpnia
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1578 na powierzchni pierwszej odłowiono Łącznie na 4 pułapkach 
z feromonem 23563 osobniki kornika drukarza, a z wałkami zaled
wie 234. Z innych gatunków komików na pułapki z feromonem odłowio
no 333 osobniki, a z wałkami 160. Kie stwierdzono istotnych róż
nic w liczbie odłowionych innych gatunków owadów szkodliwych np. 
osnujka świerkowa, boreczniki, trzpienniki, sprężyki, kózki, ryj
kowce itp. Z tej grupy owadów na pułapki z feromonem odłowiono 
1976 osobników, a na pułapki z wałkami świerkowymi 1925. Drapież
ne chrząszcze preferowały pułapki z feromonem /odłowiono 267 egzem
plarzy na pułapki z feromonem oraz 147 pułapki z wałkami/. Jeden 
z ważniejszych chrząszczy drapieżnych przekrasek mróweczka /Thgną- 
simus. formicąrius, Ł,7 był przeszło czterokrotnie liczniejszy w 
pułapkach z feromonem /65 osobników/, niż w pułapkach z wałkami 
/16 osobników/.

Ka poszczególnych powierzchniach doświadczalnych przeciętnie 
na jedną pułapkę własnej produkcji z syntetycznym feromonem odła
wiano tyle chrząszczy kornika drukarza co na 10 drzewach pułapko
wych. W jednej z analizowanych pułapek, założonej dzień przed roz
poczęciem doświadczenia, odłowiono w ciągu doby 1896 drukarzy. Wy
niki odłowów na pozostałych dwóch powierzchniach były zbliżone do 
powierzchni pierwszej. Omawiany feromon syntetyczny w warunkach 
polskich wabił samice i samce kornika drukarza przez okres do 3 
miesięcy.

Uzyskane rezultaty wstępnych doświadczeń świadczą o możliwoś
ci stosowania syntetycznych feromonów agregacyjnych na kornika dru
karza do oceny nasilenia jego występowania oraz zwalczania przez 
zastąpienie drzew pułapkowych oryginalnymi, trwałymi i łatwymi do 
konstrukcji pułapkami z folii*

Pułapki te, zawierając syntetyczny feromon wielokrotnie sil
niej zanęcają. chrząszcze kornika drukarza niż naturalne drzewa 
pułapkowe. Odłowione na nie owady ulegają bezpośredniemu niszcze
niu przez zatapianie w zbiornikach wody. W przeciwieństwie do nich 
pułapki naturalne, nie okorowane w określonym terminie, stają się 
wylęgarnią nowego pokolenia korników, a nie miejscem ich niszczenia 
Z powyższych względów należy spodziewać się, że w najbliższych la
tach pułapki z syntetycznymi feromonami zastąpią wykładane dotych
czas drzewa pułapkowe.
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STOSOWANIE SYNTETYCZNYCH FEROKONbw PŁCIOWYCH DO ZWALCZANIA 
ZWÓJKI SOSNÓWECZKI /RHYACIONIA BU0LIANA_SCHIPP.7 x

Podstawą działania seksualnych feromonów jest dominująca 
ich rola w odnajdywaniu się i bezpośrednim kontakcie dwóch osob
ników tego samego gatunku, odmiennej płci, zdolnych do rozmnaża
nia się. ,

Te bardzo lotne substancje, wydzielane przez gruczoły umiesz
czone zwykle na ostatnich segmentach odwłoka samicy, rozprzestrze
niając się w powietrzu powodują Zanęoanie samców, które zbliżają 
się do samicy oczekującej na zapłodnienie. Najsilniej wydzielają 
feromony osobniki młode, w kilka dni po opuszczeniu egzuwiów pocz- 
warczych, natomiast po zapłodnieniu zwykle zjawisko to zanika.

Atraktanty płciowe znane są od dawna, jednakże dopiero podję
te na szeroką skalę badania, głównie w USA, doprowadziły do iden
tyfikacji związków chemicznych tworzących feromon płciowy określo
nego gatunku owada, a następnie do opracowania metod technicznego 
wytwarzania tych substancji na skalę przemysłową. Syntetyczne fero
mony stwarzają szerokie możliwości stosowania ich w ochronie pro
dukcji roślinnej.

Prowadzone w wielu ośrodkach laboratoryjne i terenowe doświad
czenia w tej dziedzinie, głównie w odniesieniu do Łegidojjtera i 
Cole^ptera dowodzą, że omawiane substancje mogą być pomocne w róż
nych kierunkach badań, zarówno w aspekcie podstawowym, jak i sto
sowanym, a mianowicie: 
e/ w ramach badań dotyczących dynamiki populacji /przebiegu rójki/ 

określonych-gatunków,
b/ do prognozowania występowania szkodników w określonym terenie 

na podstawie oceny ilościowej osobników nalatujących do pułapek, 
o/ do obniżenia liczebności owadów przez dezorientację samców i 

utrudnienie odnalezienia samic,

2 Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Augustów, 6 X 197B r.

d/ do bezpośredniego zwalczania danego gatunku przez koncentra
cję samców w okolice pułapek a następnie niszczenie ioh jed
nym ze znanych sposobów /chemicznie, mechanicznie/.

Należy przy tym podkreślić, iż istnieją również substancje 
niejednokrotnie o bardzo zbliżonej do feromonów płciowych budo
wie chemicznej wywołujące jednak całkowitą ich neutralizację. 
Przez działanie Łnhibicyjne powodują one zakłócenia naturalnej 
aktywności płciowej, przy czym niekiedy są one równocześnie fero
monami płciowymi innych gatunków owadów /Daterman i in. 
1972/. W przyszłości związki te mogą również odegrać ważną rolę 
w ochronie roślin przez zakłócenie działania naturalnych feromo
nów płciowych w przyrodzie, głównie na obszarach gradacji waż
niejszych szkodliwych gatunków roślinożernych.

Obserwacje prowadzone przez nas w warunkach Polski, w zasa
dzie potwierdzają wyniki badań Datermana /1972, 1974/, 
odnośnie reakcji motyli zwójki sosnóweczki /Rh^acionia jjuollana 
Schiff./ na syntetyczny feromon płciowy. Samce tego gatunku bar
dzo silnie reagują na feromony płciowe. Objawia się to ruchami 
ezułków, trzepotaniem skrzydłami, oraz orientacją pod wiatr w kie
runku źródła feromonu a także u wielu osobników ruchami kopulacyj
nymi.

Warto przy tym podkreślić, że lot motyla nie zawsze jest 
regularny, skierowany bezpośrednio w kierunku źródła feromonu. 
Na ogół, im samiec znajduje się bliżej tego źródła, tym częściej 
są odbierane przez niego impulsy zapachowe a lot jest prosty, 
skierowany w jednym kierunku. Natomiast gdy impulsy zanikają lub 
są zakłócone np. na skutek wiatru^ wówczas linia lotu jest nieregu
larna, zygzakowata lub kolista /Daterman 1972/. Infor
macje te w pełni wyjaśniają często obserwowane w naturze nie tyl
ko u Rh. buoliana zjawisko wahającego się /nieregularnego/ krą
żącego lotu samców poszukujących na podstawie źródła zapachu, samic 
w czasie rójki.

W doświadczeniach, prowadzonych w latach 1975-1977, zastosowa
no syntetyczny feromon płciowy uzyskany z USA. Był to octan trans- 
9-dodecenylu zawarty w wałeczku polimeru /5& substancji aktywnej/ 
o średnicy 3 mm i długości 5 mm.
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Bo odłowu owadów użyto pułapek lepowych firmy ZoScon z 
Kalifornii oraz własnych o różnej konstrukcji. Pułapki firmy 
Zo0con były fabrycznie powleczone substancję klejącą, natomiast 
w pozostałych stosowano przeciwgąsienioowe lepy produkcji cze
chosłowackiej /Sotor i Cirine/, a także krajowej /używane do 
muchołapek/.

Nasilenia stopnia występowania zwójki sosnóweczki na po
wierzchniach doświadczalnych i kontrolnych określano na podsta
wie szczegółowych analiz zdrowotności pęczków lub pędów w wierz
chołkowym okółku 100 kolejnych drzew /50 wzdłuż-obrzeża i 50 
prostopadle w głąb młodnika/. Uzupełniające informacje stanowi
ły wyniki uzyskane z obserwacji polegających na notowaniu licz
by podrywających się do lotu motyli zwójki, przez obserwatora 
powoli przechodzącego przez kontrolowaną powierzchnie na trasie 
50 m przed porą rójki tj. około godz. 1800.

Na trzech powierzchniach doświadczalnych, zlokalizowanych 
w 8-11 letnich młodnikach sosnowych w -Nadleśnictwie Białków 
k/Słubic, nasilenie występowania zwójki wyrażało się wartością 
7-48% uszkodzonych pączków i pędów w wierzchołkowym okółku.

W 1975 r« prowadzono w Białkowie odłowy samców zwójki na 
9 pułapkach z syntetycznym feromonem w okresie od 3 do 13 lipca 
/zwójkę rozpoczęła lot znacznie wcześniej/.

W rezultacie kontroli polegającej na przeliczaniu, na posz
czególnych pułapkeoh, codziennie w godz. 6^° - 9°° przyklejonych 
motyli stwierdzono, iż przeciętna liczba motyli odłowionych w 
ciągu doby na jedną pułapkę wahała się w granicach od 30 do 70 
osobników. Od rozpoczęcia rójki około godz. 1900 samce licznie 
nalatywały na pułapki, jednak nie wszystkie przyklejały się do 
podłoża. Na oryginalnych pułapkach ZoScon przez cały okres obser
wacji lep wykazywał najwyższą jakość, czechosłowacki spełniał swe 
zadanie przez kilkanaście dni, natomiast krajowy bardzo szybko za
sychał, tak, że codziennie powierzchnie chwytne pułapek trzeba było 
odświeżać.

W 1976 r. na tych samych poletkach odławiano zwójkę od 
25 czerwca do 11 sierpnia początkowo na 67 pułapkach zawieszonych 
na wysokości 1m rozmieszczonych w szachownicę co 50m, potem licz
bę ich zredukowano do 28. W okresie tym trzykrotnie zmieniano 
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czechosłowacki lep. Wyniki odłowów przedstawia rys, 1.
Przeprowadzona ocena gęstości populacji zwójki w 1977 r. 

wykazała dwu do czterokrotne obniżenie zagrożenia.
W czasie intensywnej rójki w godzinach jej szczytu nierzad

ko obserwowaliśmy po kilkadziesiąt samców latających dookoła 
drzewka, na którym zawieszono pułapkę z syntetycznym feromonem, 
przy czym wysoce zróżnicowany był liczbowy stosunek osobników 
zanęcenych do odławianych. Zaobserwowano bowiem, iż znaczna licz
ba motyli w ogóle nie kontaktowała aię z lepem^innym, głównie na 
nieoryginalnych pułapkach udawało się uwolnió od podłoża. Ha pod
stawie szczegółowych obserwacji oceniamy, że tylko nieco ponad 
10& osobników przywabianych przez feromon było odłowionych /po
zostało na pułapce/, a z tych, które zetknęły się z lepem, 2/3 
udało się uwolnić.

W 1977 r. w śródpolnym młodniku /Złoty Potok/ przybliżoną 
liczbę szkodnika ustalono na podstawie średniej liczby poczwarek 
zwójki przypadającej na 1 drzewko /obliczonej z 200 sosenek/, a 
następnie pomnożonej przez liczbę drzewek na całej działce. 50 pu
łapek rozmieszczono w szachownicę, a ich kontrolę prowadzono co
dziennie od 15 czerwca do 10 sierpnia.

Ha określoną w ten sposób liczbę 30700 samców Rtu Jjuoliana 
przypadających na 13350 sosenek, odłowiono łącznie 2204 osobniki, 
co stanowi nieco ponad 7& ogólnej ich liczby.

Na uzyskanych wynikach w znacznym stopniu zaważył wyjątkowo 
niekorzystny w tym okresie układ warunków atmosferycznych /13 dni 
z obfitymi opadami deszczu/. Mimo to, redukcja liczebności zwójki 
w wyniku odłowu samców i zakłócenia normalnego przebiegu rójki byłs 
wyraźna. W jesieni 1976 r. stwierdzono 6(M uszkodzonych pączków w 
okółku wierzchołkowym, natomiast w jesieni 1977 r. tylko 10,6^.

W rezultacie prowadzonych badań i obserwacji można wysnuć 
wniosek, iż przy zastosowaniu licznych pułapek, zawierających 
syntetyczny feromon płciowy zwójki soanóweczki powodujący odłowy 
samców i zakłócenia prawidłowego przebiegu rójki, można uzyskać 
znaczne rozrzedzenie populacji tego szkodnika.
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Przebieg odłowu samców #h. bccolcana no putapibach 

ZQto/erafqcych syntetyczny feromonpiaotty.
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Jerzy Burzyński, Andrzej Kolk, Andrzej Rodziewicz 

PRÓBY WYKORZYSTANIA ANALOGÓW B3RH0NU JUWENILNEGO DO ZWALCZANIA 
ZWÓJKI SOSNÓWECZKE 3

Od kilku lat prowadzone są w Zakładzie Ochrony Lasu Insty
tutu Badawczego Leśnictwa badania nad integralną metodą zwalcza
nia zwójki soanóweczki. Problem ograniczenia szkód powodowanych 
przez tego szkodnika do rozmiarów nie zagrażających prawidłowemu 
rozwojowi upraw i młodników sosnowych rozwiązywany jest w dwóch 
kierunkach wzajemnie się uzupełniających. Prowadzone są badania 
nad czynnikami: a/ polepszającymi rozwój rośliny żywicielakiej a 
przez to podwyższającymi jej odporność i tolerancje oraz b/ bez
pośrednio utrudniającymi masowy rozwój omawianego szkodnika.

Spośród wielu różnych elementów mogących znaleźć bezpośred
nie zastosowanie w integralnej metodzie zwalczania zwójki Bosnó- 
weczki na szczególną uwagę zasługują analogi hormonu juwenilnego. 
W ciągu ostatnich lat w różnych krajach przeprowadzono syntezę 
wielu analogów hormonu juwenilnego, z czego cały szereg substancji 
wykazało dużą aktywność przeciwko szkodliwym owadom /Boczek 
i Gwiazda 1972, Burzyński i Rogowska 
1976, De Wilde 1976/. Związki te stosowane nawet w mini
malnych ilościach w ostatniej fazie rozwoju larwy lub poczwarki 
powodują zaburzenia procesów rozwojowych co prowadzi zwykle do 
powstawania niezdolnych do reprodukcji gatunku olbrzymich larw, 
tzw. superlarw lub też form pośrednich pomiędzy larwą a poczwarką 
oraz poczwarką a postacią doskonałą owada / Burzyńs ki 
i Rogowska 1976, Out ran 1973, Richmond 
1972, Seconveld i Abdallah 1975/. Niektóre 
preperaty hormonalne posiadają właściwości sterylizujące w-od<- 
niesieniu do różnych gatunków owadów /Natolin i Gel- 
b i c 1975, Seconveld i Abdallah 1975/. 
Mogą one również wpływać na przebieg procesów diepauzy owadów.

Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Augustów, 6 X 1978 r.
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kopulacji i składania jaj itp, /Boczek i G w i a z- 
a a 1972, H a t o 1 i n i G e 1 b i ci 1975, S e- 
0 o n v e 1 d i Abdallah 1975/.'

Dotyohozaeowe wyniki licznych prób nad wpływem różnych 
analogów hormonu juwenilnego na wiele gatunków szkodliwych owa
dów wykazały bardzo dobrą aktywność tych związków na ostatnie 
stadium larwy, poozwarki i świeżo złożone jaja w kolejności 
zmniejszającej się efektywności /De Wilde 1976, 
S k u h r a ▼ y, 1973, 1976, Skuhravy i Hoc fa
ta u t 1975/.

W prowadzonych przez nas doświadczeniach nad wykorzysta
niem analogów hormonu juwenilnego do zwalczania zwójki sosnó- 
weczki, wypróbowane zostały następujące preparaty /nadesłane 
z USA przez firmę ZoBcon Corporation/.

1. Altosid /metopren, ZR-515/, 2. Altozar /hydropren, ZR-512/, 
3. ZR-777 /kinopren/.
Działanie tych preparatów sprowadzone zostało w warunkach labo
ratoryjnych na stadium jaja, larwy, poczwarki i motyla, a w wa
runkach terenowych na stadium jaja i larwy. Każdy ze stosowanych 
juwenoidów używany był w doświadczeniach w stężeniu 0,5* i 0,1*. 
Jedynie ZR-777 na stadium jaja wypróbowany został w pięciu stę
żeniach, a mianowicie: 0,001*j 0,01*; 0,05*, 0,1* i 0,5*. Pre
paraty były rozcieńczane w wodzie. Poozwarki traktowano indywi
dualnie. Syntetyczne hormony juwenilne nakładano w dawce 0,1 
na 1 poczwarkę. Zabiegi dokonywano przy użyciu opryskiwacza ręcz
nego i mikroaplikatora. W próbach terenowych preparaty dozowano 
w dewoe ok. 100 1/ha.

Zastosowane w doświadczeniach laboratoryjnych i terenowych 
Preparaty hormonalne w stężeniu 0,5* /ZR-777, Altozar i Altosid/ 
na stadium i L^, w okresie ich przechodzenia z jednych pącz
ków do drugich /w trzeciej dekadzie kwietnia 1976 r,/, spowodo
wały na opryskanych pędach i drzewkach tylko nieznaczne rozrze
dzenie populacji zwójki. Hajwyższą skuteczność zabiegu wynoszącą 
46,5£ /warunki laboratoryjne/ i 47,6* /warunki terenowe/, uzyska
liśmy na pędach i drzewkach opryskanych preparatem ZR-777,' Efek
tywność zabiegu pozostałych dwóch preparatów nie przekraczała 
2056.
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W doświadczeniach '^oratoryjnych z użyciem wymienianych 
wyżej preparatów na staiŁum poczwarki zwójki, najlepsze efek
ty dał Altozar, który spowodował śmiertelność około £6® poozwa- 
rek samiczych oraz 75® samczych. Pozostałe dwa preparaty /ZB- 
777 i Altosid/ wykazały również wysoką skuteczność /około 60,0®/, 
szczególnie w odniesieniu do poczwarek w wieku od 1 do 3 dni. 
Poczwarki traktowane przed samym wylęgiem były odporne na działa
nie preparatów. Płodność imaginea, które wylęgły się z traktowa
nych preparatami poczwarek była bardzo poważnie obniżona. Samice 
zwójki wyhodowane z poczwarek potraktowanych Altozarem w ogóle 
nie złożyły jaj, a ZB-777 - złożyły ich bardzo mało.

W trakcie prowadzonych doświadczeń na stadium poczwarki 
zwójki obserwowaliśmy często skutki niezwykłej toksyczności bez
pośredniej, niektórych preparatów na świeżo wylęgające się moty
le, które po kontakcie nawet z minimalną dawką preparatu bardzo 
szybko ginęły. Potwierdzenie tych spostrzeżeń uzyskaliśmy w 
eksperymentach laboratoryjnych polegających na umieszczaniu sa
mic i samców zwójki w szalkach Petry -ego z bibułą filtracyjną 
opryskaną wcześniej badanymi preparatami hormonalnymi. Dwa z 
nich: 0,1® ZB-777 i 0,1® Altozar, okazały się wysoce toksyczne 
w stosunku do motyli zwójki. W szalkach z preparatem ZB-777 
przez pierwsze pięć dni od daty zabiegu./zwilżanie bibuły pre
paratem/ śmierć motyli następowała po kilku godzinach. Przez 
następne 10 dni umieszczone motyle w szalkach żyły ale dłużej 
niż 3 dni, natomiast w kontroli przeciętnie około 9 dni, W szal
kach z Altozarem przez pierwsze 3 dni po zabiegu umieszczone mo
tyle ginęły również po kilku godzinach. Po tygodniu od daty za
biegu skuteczność tego preparatu w poważnym stopniu zmalała.' 
Samice zwójki mające kontakt z juwenoidem nie składały jej.

Bajbardziej skuteczne okazało się zastosowanie badanych 
analogów hormonu juwenilnego do zwalczania zwójki sosnóweczki 
w stadium jaja. Jaja zwójki do doświadczeń z omawianymi prepa
ratami pozyskano w warunkach laboratoryjnych umieszczając za
płodnione, odłowione w terenie samice w oszklonych klatkach z 
gałązkami sosny. W przeprowadzonych próbach uwzględni.ono tylko 
jaja zapłodnione, złożone na igłach gałązek sosnowych. Podzielo
no je na trzy grupy w zależności od ich stopnia rozwoju.
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Pierwszą grup? stanowiły jaja jednodniowe, drugą - jaja 
p0 4 dniach i trzecią w wieku 8 dni. Każda grupa traktowana 
była oddzielnie.

Zabiegi terenowe na stadium jaja przy użyciu preparatowi 
ZR-777* Altozaru i Altosidu przeprowadzone zostały w dniu 
16 VII 1976 ’•* 12 1 VH 1977 r. na terenie na dl. Złoty Po
tok w 6 i 8-letnim młodniku sosnowym.
Preparaty: Altozar i Altosid wypróbowane zostały w stężeniu 0,5®» 
a ZR-777 w pięciu stężeniach od 0,001 do 0,5®.

Zarówno w doświadczeniach laboratoryjnych , jak i tereno
wych, najlepsze efekty dał 0,5® ZR-777, którego największa sku
teczność w warunkach laboratoryjnych wynosiła 90,4®, a w terenie 
w 1976 r. 55,5® i w 1977 r. 66,9® i 85®.

Uwzględniając niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie 
prowadzenia doświadczeń terenowych /opady deszczu w kilka lub 
kilkanaście godzin po zabiegu wykonanym 16 VII 1976 r. i 15 VII 
1977 r./ można sądzić, że skuteczność tego preparatu będzie jesz
cze wyższa w korzystniejszych układach pogodowych.

Efektywność zabiegu przy użyciu ZR-777 w warunkach labo
ratoryjnych była bardzo zróżnicowana w zależności od stężenia 
preparatu i stopnie rozwoju jaj traktowanych. Dla wypróbowanych 
stężeń - 0,5®, 0,1®, 0,05®, 0,01®, 0,001® uzyskano w kolejności 
następującą skuteczność zabiegu: 90,4®, 82,9®, 71,9®, 55,7® 
i 36,0® /rys. 1/, 

Najbardziej wrażliwe na działanie preparatu okazały się jaja 
traktowane w pierwszym dniu po ich złożeniu, najmniej - w wieku 
8 dni /rys, 2/. Już przy najmniejszej dawce preparatu ZR-777 
/stężenie 0,001®/ zastosowanego na świeżo złożone jaja przez sa
micę zwójki - skuteczność zabiegu wynosiła około 70®, Przy pozosta
łych wyższych dawkach osiągnięto pełną /stuprocentową/ śmiertel
ność jaj. Pozostało dwa preparaty /Altozar i Altosid/ nie mają 
Praktycznie większych perspektyw do wykorzystania ich w zwalcza
niu zwójki w stadium jaj. Efektywność pierwszego z nich w warun
kach laboratoryjnych wyniosła 33,8®, a drugiego zaledwie 13,3®. 
® warunkach terenowych wartości te były zbliżone do laboratoryj
nych.
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Przedstawione w niniejszym referacie wyniki badań z pewnoś
cią nie wyczerpują wszystkich możliwości zastosowań omawianych 
preparatów hormonalnych do zwalczania zwójki sosnóweczki. nie
mniej wskazują one, iż przynajmniej jeden z badanych analogów 
hormonu juwenilnego /ZR-777/ może znaleźć bezpośrednie zastosowa
nie w integralnej metodzie zwalczania zwójki sosnóweczki. Prepa
rat ten w stężeniach: 0,1® i 0j5® można stosować na stadium moty
la i jaja, czyli w okresie rozpoczęcia rójki. Okres ten w warun
kach Polski przypada z reguły na trzecią dekadę czerwca lub pierw 
szą połowę lipca.
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Aleksander Fudała

GRADACJA BRUDNICY MNISZKI - LYMANTRIA MONACHA L. W OKRĘGOWYM 
ZARZĄDZIE LAS&W PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE I JEJ PROGNOZOWANIE

W LATACH 1977-1978 1

Obserwacje przyczyn chorób lasów Warmii i Mazur pozwala 
zauważyć, że wzrosły one prawie bezpośrednio po zastosowaniu 
ukierunkowanej przez człowieka gospodarki leśnej, co miało miej
sce w pierwszej połowie XVIII wieku. W tym właśnie okresie, ów
cześni leśnicy przystąpili do wprowadzania na północy jednoga- 
tunkowych drzewostanów świerkowych nieendenicznego pochodzenia 
w miejscu rabunkowo wyeksploatowanych lasów mieszanych. Na połud
niu wprowadzano sosnę. Pod koniec XIX stulecie na niektórych te
renach gatunki iglaste zajmowały 98^ składu drzewostanów Warmii 
i Mazur. Siedząc literaturę tego regionu można spotkać entuzja
styczne zachwyty leśników w XX wieku na temat świerka, jego szyb
kiego przyrostu, przydatności i. t.p.

Błędna ocena sytuacji i kontynowanie przez poprzednich leś
ników niewłaściwego kierunku gospodarki leśnej i to do ostatnich 
lat, nie dały na siebie długo czekać.

Już w roku 1793 efektem wprowadzania jednogatunkowych i 
jodnowiekowych drzewostanów iglastych była gradacja barczatki 
sosnówki - Dendrolimua £ini_L. w Puszczy Napiwodzkiej, od Nidzi
cy po Spychowo.

Gradacja brudnicy mniszki - Łyjaantrią monacha L. miała miej
sce w latach 1794-1798 w Puszczy Boreckiej i spowodowała wycięcie 
kilka tysięcy hektarów lasów. Następne gradacje tego szkodnika 
miały miejsce w latach 1808 - 1809 w północnej części Mazur, w 
1897 - 1902 w Puszczy Boreckiej i w Puszczy Ronnicklej.

W roku 1947 zaczęła się groźna gradacja brudnicy mniszki 
i trwała ona do roku 1951.

Ostatnie ognisko tego szkodnika było zniszczone w Nadleś
nictwie Grunwald przez zastosowanie opylenia "duolitem" z samo
lotów na powierzchni 1 200 ha.

Referat wygłoszony na VI sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Augustów, 61 1978 r.
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W latach 1947 - 1951 brudnica mniszka objęła żerem około 
80 tysięcy ha drzewostanów, świerkowo-eosnowych 1 aosnowo-świer- 
kowych a nawet sosnowych, z czego około 10» zostało wyciętych 
na skutek całkowitego zniszczenia, a pozostałe w większym, lub 
mniejszym stopniu zostały przerzedzone na skutek całkowitego wy
padu świerków i częściowo sosny. Przeciętnie rocznie na skutek 
żerowania brudnicy mniszki musiano wycinaó około 300 000 nP su
rowca świerkowego i sosnowego. Po żerach brudnicy mniszki, osła
bione drzewostany zostały zasiedlone przez szkodniki wtórne, 
w latach 1946/47 - 1951 wycięto ogółem 3 163 506 »3 drewna. 
W poszczególnych latach przedstawiało aie to następująco:

Rok świerk m^ 3 sosna sr Ogółem nP

1946/47 253 600 64 270 , 317 870
1947/48 249 600 62 911 312 511
1948/49 5 IV kw. 792 000 198 252 990 252
1950 640 000 161 696 801 696
1951 592 800 148 377 741 177
Razem 2 528 000 635 506 3 163 506

lasy opanowane przez brudnicę mniszkę oraz szkodniki wtór
ne wyglądały jak cmentarzysko, zdawało się, że całe nadleśnictwa 
przestaną istnieć. 0 rozmiarze szkód może świadczyć przykład z 
nadleśnictwa Kudypy, w którym w latach 1948 i 1949 masa cięć sa
nitarnych wynosiła 81 700 grubizny. W nadleśnictwie Koniuszyn 
w 1948 r. gąsienice brudnicy mniszki zżarły liście jagody, brzo
zy i podrost sosnowy. Żery prawie zupełne obserwowano w leśnic- 
twech: Żwiry, Wykno, Glinki, Orłowo na około 5 000 ha. W 1949 r, 
nastąpiła epizo cja i gradacja się załamała.

Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku sygnalizował już w roku 1975 
Pierwsze loty brudnicy mniszki, którą stwierdzono w Hadleśnictwie 
Hidzlca w obrębie Koniuszyn. Hikt w to nie wierzył i zaleconych 
obserwacji nie prowadzono. W roku 1977, równo 30 lat po najwięk- 
asej gradacji brudnicy mniszki pracownicy ZOL obserwowali liczne 
■'■oiy tego szkodnika w nadleśnictwach: Hidzica, Howe Hamuki, Olszty
nek, Jedwabno, Lidzbark, Szczytno, Spychowo, Myszyniec, Pisz.
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Dane z obserwacji lotu brudnicy mniszki nadesłały tylko nad
leśnictwa: Lidzbark, Maskulińskie, Myszyniec, Nidzica. Kaszta 
nadleśnictw obserwacji nie prowadziła - po prostu nie zwróco
no uwagi na tego szkodnika, mimo, że ZOL wystosował do nich 
pisma w tej sprawie.

W nadleśnictwach, w których stwierdzono występowanie brud
nicy, obserwacje prowadzone były zaledwie po kilka dni, ponadto 
w niewielu oddziałach i leśnictwach. Na podstawie tych danych 
trudno było określić zagrożenie. 30 lat spokoju zrobiło swoje, 
nikt nie wierzył, że lot brudnicy mniszki odbył się w wielu in
nych nadleśnictwach i dopiero większa ilość egzuwiów zaobserwowa
na na drzewach podczas obserwacji lotu strzygoni choinówki wiosną 
1978 r. przekonała pracowników OZLP w Olsztynie, że istnieje nie
bezpieczeństwo uszkodzenia koron przez gąsienice brudnicy mnisz
ki. I tak się stało. Brudnice mniszka była zwalczana wiosną I978r. 
na powierzchni 503 ha w Nadleśnictwie Nowe Bamuki oraz w Nadleś
nictwie Szczytno, przy czym największa liczba gąsienic na jednej 
podokapówce po zabiegu ratowniczym wynosiła 1 132 szt.

Największe uszkodzenia /60 - 90%/ występują w Obrębie Burda 
Leśna na powierzchni około 200 ha. Licznie, występujący tu podrost 
świerkowy prawie nie istnieje, został zżarty przez gąsienice a 
zamiast igieł wiszą egzuwia poczwarek tego szkodnika. Podrost 
świerkowy jest uszkodzony i to w dużym procencie w nadleśnictwach: 
Jedwabno, Szczytno, Wielbark, Spychowo, Nidzica, Lidzbark, Olszty
nek, Myszyniec, Ostrołęka.

Loty brudnicy mniszki obserwowano także w wielu innych miej
scowościach. Pojedyncze loty stwierdzono na północy OZLP Olsztyn 
w nadleśnictwach: Wichrowe oraz Zaporowo i to na świerkach. Jeże
li brudnice obierze kierunek północno-wschodni będzie bardzo źle - 
świerk nie regeneruje tak, jak sosna.

Wszystko jednak wskazuje na-to, że brudnica mniszka idzie 
swoim starym szlakiem z 1947 r.

Ngleży nadmienić, że podczas obserwacji lotów motyli brud
nicy mniszki, obserwowano pojedyncze loty motyli barczatki sosnów
ki - Dendrolimus j>ini /L,/.

Niepokoją negatywne wyniki z obserwacji i lotów w nadleś
nictwach sąsiadujących z terenami opanowanymi gradacją szkodnika. 
Można przypuszczać, że tych obserwacji nie prowadzono.
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30 lat przerwy między Jedną gradacją a drugą spowodowałom 
że nie wierzono aby brudnica mniszka wystąpiła w formie grada
cji, która, jeżeli nie pomogą warunki atmosferyczne lub opór 
środowiska, obejmie swym zasięgiem olbrzymią powierzchnię, 

Według rozeznania ZOL w 1978 roku szkodnik wystąpił w 18 
nadleśnictwach, na 34 ogółem. W wielu nadleśnictwach lot brud
nicy. był obserwowany we wszystkich oddziałach i był bardzo sil* 
ny, 

Prognozowanie tego szkodnika napotyka pewne trudności, 
zwłaszcza między gradacjami, dlatego też każde jego pojawienie 
mię nadleśnictwa powinny skrzętnie notować i powiadamiać OZLP 
i ZOL.

Gdyby w 1976 r. nie zlekceważono w Nadleśnictwie Nidzica 
pojawienia się motyli brudnicy mniszki i przeprowadzono obser- 
wację zalecaną przez ZOL, to od 1976 r,‘ do wiosny 1978 r. ZOL 
nie potrzebowałby udowadniać, że zbliża się gradacja. Opierając 
się ńe dotychczasowych obserwacjach uważam, że każde pojawienie 
się motyle powinno być uważane za zagrożenie słabe. Jako dowód 
weźmy pod uwagę rok 1977, w którym tylko praoownioy ZOL sygna
lizowali tego szkodnika i to w tych nadleśnictwach gdzie zdąży
li być. Pomimo rzekomych słabych lotów, szkodnik ten był zwal
czany na powierzchni 503 ha i spowodował uszkodzenie koron do 
90% na powierzchni około 200 ha.

Prognozowanie takiego szkodnika jakim jest brudnica mnisz
ka odbywa się następująco:

ł. Ocena nasilenia występowania szkodnika w stadium dojrzałym.
Można to określić na podstawie: 
a/ liczby żywych motyli na drzewach kontrolnych, 
b/ liczby motyli zwabionych do światła, 
o/ liczby martwych motyli na strzałach drzew kontrolnych 

i pod ich koronami.
2, Ocena nasilenia występowania na podstawie zbioru jaj.

3. Ocena naailenls występowania liczby gąsienic szkodnika na 
podstawie:
a/ liczenia gąsienic pod opaskami lepowymi, 
b/ kontrolnych stosów wylęgu, 
o/ liczenia “lusterek^ gąsienic na strzałach.
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d/ liczenia żerujących gąsienic w koronach drzew, 
e/ opadłych grudek kału na wyłożonych taczkach chwytnych, 
f/ użycia środków chemicznych, zamiast ścinania drzew.

4. Ocena nasilenia występowania szkodnika na podstawie liczby 
poczwarek.

5. Ocena nasilenia występowania szkodnika na podstawie liczby 
osłonek poczwarkowych.

Wszystkie te metody Omawia E. § 1 i w a w książce 
^Brudnica mniszka". Przy sprawozdaniu z obserwacji należy po 
dawać: leśnictwo, oddział, pododdział, powierzchnię, wiek drze
wostanu, bonitację, stopień uszkodzenia koron oraz największą 
liczbę zaobserwowanych motyli siedzących na strzale drzewa do 
wysokości 3 metrów. Wymienione metody i czynności przy braku 
robotników, gajowych a nawet leśniczych /2 500 ha lasu, jeden 
leśniczy bez gajowego i jeden robotnik są za pracochłonne/.' 
Dlatego też nadleśnictwa zawężają obserwacje do 3 - 4 oddzia
łów w czasie 4-8 dni. Np. w roku 1977 w Nadleśnictwie Nidzi
ca w leśnictwie Kurki przeprowadzono obserwacje tylko w jednym 
oddziale w ciągu 9 dni i to dopiero od 15 sierpnia, znaczy wów
czas, gdy kończyły się loty szkodnika.

Jednak i takie zawężone obserwacje mogą mieć istotne zna
czenie przy ustalaniu zagrożenia.
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afeczysłsw Krzywicki

SSŁH 3ŁDŁ& MfflK BEEL DZIEHKECH W POLSCE s

Badania nad fauną motyli w naszyta kraju charakteryzują 
sie znaczną niejednolitością. Eiektóre obszary są zbadane do
kładnie , inne jedynie przyczynkowe, a inne całkowicie nie były 
badane. Literaturę faunistyczna jest uboga. Wiele informacji 
modna uzyskać jedynie drogą bezpośrednich kontaktów. Jest to 
bardzo uciążliwe i nie może dać pełnego obrazu stanu fauny. 
Obecnie Sekcja Lepidopterologiczna PTE usiłuje zorganizować uzys
kanie możliwie pełnych informacji a stanie fauny motyli dzien
nych w Polsce przez nawiązanie kontaktów z nieznanymi entomologa
mi i zbieraczami. Pozwoli to na usunięcie wielu białych plam ns 
mapie faunistycznej. Eeferat ten choiałbya potraktować jako 
wstępne zebranie danych, którymi można będzie uzupełniać obraz 
fauny motyli dziennych Polski. W epoce szybkiego zanikania wielu 
gatunków motyli poznanie ich rozsiedlania staja się szczególnie 
ważne.

Tekst jest możliwie zwięzły. Obszary badane zostały podane 
na mapie 1. Numeracja obszarów na sapie odpowiada numeracji w 
tekście. Po nazwisku podaję w nawiasie rok publikacji ~/p,1900/, 
lub lata zbierania materiałów, lub też rok uzyskania informacji. 
Podziału na obszary badane dokonano tak, by mieściły się one w 
rasach “geobotanicznego podziału Polski” - W. S z a f e r, 
K.-,Ża rzyć ki 1972. Szata roślinna Polaki, t.2 PK2I, War
szawa, Podział na Działy i Pasy geobotaniczne podano na mapce 2, 
Z różnych względów w referacie nie udało się uwzględnić wszyst
kich badaczy fauny motyli.

Omówienie stanu badań

Dzieł Północny
Część zachodnią Działu opracował P. Speieer 
/p. 1903/, uzupełnienia - G,' Vo g e 1 /p.1925/» Howsse

•?
Heferat został wygłoszony na IV sympozjum Sekcji Lepidcptere- 
logicznej PTE, Święty Krzyż, 2 VI 1979 r.
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badania: rejon Giżycka /1/ ~J. Buczko /1975/» 
Pusz. Haka /2/ — M. Krzywicki /1949-1973/, 
Pusz. Augustowska /3/ - M. Krzywicki /1962- 
1973/, Pusz. Knyszyńska /4/ -M.' Krzywicki 
/1967-1972/ /przyczynkowe/. Pusz. Białowieską /5/ bada
li: J. P r fl f f e r /1923/ /przyczynkowe/, «.Gieysztor 
/p. 1923, P.1938/, M. Krzywicki /1938-1979;
P. 1967/.

Dział Bałtycki.
Pae Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich.
Obszar Kiziny Szczecińskiej /6/ badał R»W. Meyer i 
inni /p.1925, P.1929, P.1933/ oraz E. iH. Urbahn 
/p. 1937/. Cały rejon Pojez. Poaorakiego /6» 7/ na podsta
wie danych wielu badaczy opracowali E. i Urbahn 
/p. 1939/. Po 1939 całkowity brak danych z tego obszaru. 
Część wschodnią Pojez. Pomorskiego, obszar dolnej Wisły 
oraz Pojez. Mazurskie /8/ opracował na podstawie danych 
wielu badaczy P. Speiser /p.1903/» uzupełnił 
G. V o g e 1 /p. 1925/» Ha tym wielkim obszarze nowsze ba
dania prowadzili: Pobrzeże Kaszubskie /9/ - B, & W i - 
d e r s ki /1948/ /przyczynkowe/» M.‘ Krzywic ki 
/1937, 1938/ /przyczynkowe/, okolice Hakła n, Hotedft /10/ 
-W. Mościcki 1 H. Krzywicki /1935- 
1937/ /przyczynkowe/, obazar Wysoczyzny Dobrzyńskiej /11/ - 
J. Prflffer i E. Sołtys /p,1974/, okolice 
Morąga i Olsztyna /12/ -«.Krzywicki /1972-1979/. 
Pas Wielkich Dolin.
Okolice Chodzieży /13/ badał K. Sławińs ki /1975/ 
i A. Lewandowski /1975/; okolice Poznania /14/ 
oraz rejon Drezdenko-Pniewy /15/ -E. Schumann 
/p. 1903/, W. Karczewski /1915-1919, P.193 9/, 
A, Lewandowski /1975/, J, Klonowski 
/p, 1975/, Z. Micha łowski /1975/, w; S 1 i w a 
/1975/ i A. Kochanowski /1975/; okolice Gniezna 
/16/ i Jeżewa /17/ - K.P. Wizę /p,19l6? P.1917, P.1922, ’ 
P. 1934/; okol. Laazna /18/ - E, Schumann /p.1903/, 
G. Vierhub /p.1915/, J.' Klonowski /p,"1975/ 
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ii. Ko k o t /1975/; okolice Sawicza /19/ - K B e n- 
n e r /p.1916/.

Z rejonu od Poznania do Warszawy brak danych.

Ha obszarze Krainy Mazowieckiej badano: Pusz. Kampinoską 
/20/ -M,' Krzywicki /1934-1938/, okol. Warszawy 
/21/ -P.Słaszczewaki /p.1911/, A, K r e c z- 
e e r /p.1910/, Ii. Krzywicki /1934-1956/, Ha 
Podlasiu badano okol. Siemiatycz n.BugieB /22/ - M, K r z y- 
wieki /1963-1976/ /przyczynkowe/, okol. Zbuczyna i 
Augustówki /23/ - J. Kremky /p.1925/, okol. Lubartowa 
/24/ - M. Krzywicki /1932-1974/. Ha Polesiu Lubel
skim rejon Jedlanki /25/ bada! J. K r e m k y /p.1925/, 
a rejon Włodawy /2f/.- 14. Krzywicki /1959-1970/.

Jak widać z przytoczonych danych w Pasie Wielkich Dolin 
jest jeszcze wiele nie badanych obszarów.
Pas Wyżyn Środkowych.

Obszar Wzgórz Trzebnickich od Wołowa po Kluczbork /27/ 
badało wielu entomologów: P. H a g e 1, M. B e n n e r, 
G, V o g e 1, A. H o h r /p.1858/, M. Eiahhorn 
i inni /opracowanie P, W o 1 f a, 1927/. Okres badań - 
koniec XIX w. 1 początek XX w. W. H e n s e 1 /p.1939® 
p.1942/. Współcześnie niektóre obszary badał R,' S z p o r 
/1975/ i dorywczo A. K o k o t /1975/.

Z obszaru Wyżyny Śląskiej /'iQ/ informacje podaje z lat 
1900-1920 P. W o 1 f /p.1927/ i M. Raebel /p,1931/. 
Obszar Kamiennej Góry /29/ -opracował M, Bielewicz 
/p. 1966/, okol. Raciborze /30/ badał A. K e 1 o h i 
Ostermeier /1927/ oraz A, D r o z d a /p,1962/.

Wyżynę Krakowsko-Wieluńską od Częstochowy po Kraków ba
dało wielu entomologów od 1860 do czasów współczesnych. 
Okolice Częstochowy /31/ badali: J, Prfiffer 
/p. 1914, P. 1917, P.1934/, J, Markiewicz /p.1966/ 
A. Skalski /p, 1969/; okol. Zawiercia /32/ - J. 
Izaak /przed 1923/, L. i M. Masłowscy /p.1928, 
p.1929, P.1936/ /wyczerpująco/, A. Skalski /p.1969/: 
okol. Chrzanowa /33/ -A. Skalski /p.1969/} okol.
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Ojcowa /34/ C.Ł Bieźsnko /p.1923/, 3. P r fl - 
f f e r /p.1918/, A. S k a 1 e k i /p. 1969/. Dokład
nie zbadano najbliższe okol. Krakowa /35/ - T. Że
bra w s k i /p. 1860, p. 1867/, L. M u s z y k /p,’1868/, 
W. Hademen /p»1869/,- W. Niesiołowski 
/p.1922, p.1928/, J. TrBf f'e r /p.1918, p.1923/, 
A,' Starczewski /p.1939/, T. Miodoński 
/p. 1946, p. 1953/, S. Błeszyński /p.1950/, 
A. Skalski /p. 1969/, J. Bezoweki i 
S. Ja lik /p. 1969/,

Be obszarze Krainy Świętokrzyskiej rejon Sulejowa i 
Inowłodza badał W, K u 1 e s z a /1914-1913, 
p. 1936/ /przyczynkowe/. Z, S 1 i w i ń s ki /1975/, 
okol. Kielc /37/ - C.M. BŁ-eżaako /p.1923, p, 1.929/, 
J. Sokołowski /p, 1949/.

Krainę Miechowsko-Sendomierską badali: okol. Miechowa 
i Klonowa /38/ - M. Krzywicki /1952-1957/, rejon 
Pińczowa w dolinie Bidy /39/ - A.S. Koetrowicki 
/P. 1953/, M. Krzywicki /1951-1957/, okol. Opato
wa /40/ -W. Niesiołowski i J. Prfiffer 
/p.1923/, Dębno n.Wisłą koło Ożarowa /41/ - li. Krzywi
cki /1968-1979/, rejon Sandoniarz-Steszów A 2/ - 
S. Karpowicz /p. 1925/.

He Wyżynie lubelskiej M. Krzywicki badał: 
rejon Puławy - Kazimierz /43/ /1947-1979/, okol. Lubitne 
w promienia do 50 km /44/ /1932-1979/, rejon Zwierzyniec™ 
■Tomaazów Lub. /45/ /1957-1976/. Rejon Zamość-Tomaszów Lub, 
/45/ badał A. Księżopolski /p. 1935/, okol. 
Zwierzyńca /45/ - J. PrBffer /p» 1917/,

Pas Kotlin Podgórskich.
W Kotlinie Śląskiej /rejon Szprotawy, Żagania, Modły/ 

/46/ - badał ?. Pfitzner /p. 1901/, R. S z p o r 
. /1975/; rejon Kadodrzański oó Legnicy do Opole bada

li: M.P. W o c k e /1872/, P. W o 1 f /1927/, W. H e n- 
s e 1, jS. 1 i n e c k, P. P e s o h k e, A. Aesnann 
/P.1845/, I. R i e d 1 /p.1960/, R. S z p o r /1975/,
A. Kokot /1975/; rejon Cieszyn - Mysłowice /48/ badał 
Z. Stugiik /p.1934, P.1936, P.1939/.
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Ne obszarze Kotliny Sandosuierekiej Pusz.Niepołomicką 
/49/ badał J. P r 3 f f e r /p.1918/, W, Kulesza 
/1914» p.1936/ /przyczynkowe/, K. Strzałka i J. 
Wojtueiak /p. 1973/.
Obszar Pusz. Sandomierskiej jest bardzo słabo poznany.
Z okol. Rzeszowa /50/ f ragmentaryezne dane wymieniają
J, Worohratski /p.1893/ i W. Kulesza 
/1910, p.1936/, w okol. Tarnobrzegu /51/ leg. A. D x y- 
j a /1929/, kilka danych z Rudnika n.Sanem i Pusz. Sol-- 
ekiej n.Tanwią /52/ - A. Skalski i Z. Śli
ni .ń s ki /p. 1975/.

Dział Stepowo - Leśny.
Okolice Hrubieszowa - brak danych.

Dział Sudecki.
Podgórze Zgorzeleckie /53/ badali s- H. Marschner, 

M. B e n n e r, P, W o 1 f, A. N o' h r w opracowaniu 
P. W o 1 f a /p. 1927/ oraz R. 3 z p o r /1975/.

Karkonosze oraz G.' Izerskie, G. Kaczawskie,'Kotlinę 
Jeleniogórską i Kamienną Górę /54/ badali: C. P B r a - 
ter /p.1919/, P. W o 1 f /p.1927/, H. M a r s c fa
ner /p.1932/, I..S o f f n e r /p.1924, p.1927, P.1960/ 
R. R a e b e 1, R. S z p o r /1975/.

Góry' Wałbrzyskie, G. Sowie i Kotlinę Kłodzką /55/ badali: 
M.P. W o c k e /p,1S72/, T. GBtschmann /p. 1899, 
P. 1904/, C.P B r s t e r, ?. W o 1 f /1927/, P. J a - 
g e 1, R. S z p o r /1975/.

Dział Karpat Zachodnich.
Gorce /56/. Badania przyczynkowe -S. Błes zyń- 

e k i i inni /p.19O5/, K. Krzywicki /1953-1955/. 
Kotlina Podhalańska /57/ - S. S t a c h /p. 1922, p.1923/» 
A. Starczewski /p.1939/, E, Palik /1960- 
1978/. Wzniesienie Gubałowskie /58/ opracował J. W o j-
t u a i a k /p.1966/. Tatry /59/ badane wyczerpująco: 
M. N o w i o k i /p. 1868/, J. P r 8 f f e r /p. 1923/, 
W. K ul e s z a /1911-1914, P.1936/, W. Niesio
łowski /p. 1929» p.1932/ /badania dokładne/, A. S k a 
e k i i J.S. Dąbrowski /p.1966/, J.S. Dą
browski /p. 1963/, M. Krzywicki /p.1962/
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/badania dokładne/, S. Błeszyński /p,1948/, 
S. Bętkowski, E. Palik i R. S z p o r 
/p. 1972/, Pieniny /60/ opracowane wyczerpująco: M, H o- 
wieki /p.1870/, 1. Sitowski /p.19O6, p,1910/, 
S. Błeszyński, J. Razowski 1 R, Ż u- 
k o w s ki /p.1965/ /badania dokładne/, H, K r z y w i c- 
k i /1953-1961/. Beskid Sądecki /61/ badali: P," S c h i- 
11« /p.1895, P.1901/, S. Klemensiewicz 
/p.1911» P.1913/ /przyczynkowe/, J.' L e w a c k i /p.1948/, 
M. Krzywicki /1953-1956/, okolice Ciężkowic /62/ - 
W. T o n e k /p, 1939-1948, p.1955/, M<Chrostow- 
s k i /p.1964/ /przyczynkowo/.

Dział Karpat Wschodnich.
Pogórze Dynowakie /63/ - niepełne informacje podaje 

J. Romanis zyn /p.1934/.
Pogórze Przemyskie /64/ -M. Bi elewicz /p. 1973/ 

/opracowanie wyczerpujące/, A. Skalski i Zi Śli
wiński /p. 1975/ /przyczynkowo/, Bieszczady Zachodn-t a 
/65/ wyczerpująco opracował M. Bielewicz /p.1973/. Dene 
przyczynkowe: 7. R i e d 1 /p. 1967/, A, Skalski 
/p. 1966/, M. Chrostcws ki /p.1964/, M, K r z y- 
wieki /1964-1975/, R. S z p o r, E, P a 1 i k.

Wnioski

1. Z Eizlny Szczecińskiej i zachodniej części Pojez, 
Pomorskiego całkowicie brak danych po 1939.

2. W rejonie dolnej Wisły oraz na Pojez.Mazurskim wie
le obszarów nie badanych po 1903.

3. W Pasie Wielkich Dolin i Pasie Wyżyn środkowych 
znaczne obszary całkowicie nie badane.

4. Brak całkowicie danych z obszaru Działu Stepowo- 
Leśnego /rejon Hrubieszowa/,’

5. W Basie Kotlin Podgórskich i na obszarze Działu 
Sudeckiego fauny po 1927 jest niedokładnie poznany.

6. Kiemal nieznana jest fauna Kotliny Sandomierskiej.
7. Wiele nie zbadanych obszarów w Dziale Karpat Zachodnich. 
8. Wiele obszarów jest zbadanych niedokładnie.
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Mapa badanych obszarów. Obszary badane obwiedzione 
linią tłustą. Numery obszarów dotyczą ich opisów w 

tekście.
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Schematyczny podział geobotaniczny Polski według W.Sza
fera i K.Zarzyckiego na "Działy" i "Pasy" geohotaniczne. 
A - Dział Północny, - B^ - Dział Bałtycki, C - Dział 
Ste.powo-Leśny, D - Dział. Sudety, E - Dział Karpaty Zach., 
P - Dział Karpaty Waohod., K, - Pas Równin Przymorskich 
i Wysoczyzn Pomorskich, Eg - Pae Wielkich Dolin., Kj - Pas 
Wyżyn Środkowych, B^ -■ Pas Kotlin Podgórskich.
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Marian Alojzy Chrostowsld., Stanisław Chrostowski

ZAWISAKOWATE /STONGIDAE/ ŁOWIONE HA STATKACH U WYBRZEŻY AFRYKI 
ZACHODNIEJ 2

2 Referat został wygłoszony na IV sympozjum Sekcji Depidopte- 
rologicznej PTE, Święty Krzyż, 2 VI 1979 r.

Interesującą grupę notyli stanowią zawisakowate /Sphingi- 
- —zwane także zaierzchnikowcani lub sfinksami.. Zasiedlają 

one wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy i mroźnej Arktyki. 
Nazwę Sphingid^e wprowadził do literatury przyrodniczej Karol L in
ne u s z, zaczerpując ją od wyglądu gąsienic niektórych gatunków 
tej rodziny, mających postać Sfinksa /S.Phinx_li,gustri L. Sinerin- 
,£hus_ocellata 1./. Motyle te wyróżniają się silną tendencją do 
wędrówek, przy czym charakteryzują się szybkim i wytrwałym lo
tem. Odznaczają się smukłą budową ciała, wydłużonymi skrzydłami 
i dobrze rozwiniętymi mięśniami. Podczae latania temperatura ich 
ciała może podnosić się nawet powyżej 30°C - np. u zawisaka po- 
wojowca /Herse ęouyolvuli_L./ osiąga 32°C. Mogą wiec wznosić się 
na duże wysokości i przelatywać nawet ponad zaśnieżonymi szczy
tami gór oraz nad morzami. Na pełnych wodach Morza śródziemnego 
wędrujące sfinksy stale wpadają na statek i okręty /Acherontis 
atrojąos Ł., Delie, phila nenJi L., Herse, convolvuli L«,.£elerio 
lineata F«, Mea,r£glos,8u,m_a£ell£taru,m L./. Tego rodzaju wędrówki 
możemy obserwować także i w Polsce w okresie wiosny i lata.

Zmierzchnlkowce wędrowne cechuje stosunkowo słaba zmienność 
np. zmrocznik gładysz /Pergesa elj^enor L./ jest taki sera w Japo
nii jak i u nas.

U niektórych gatunków zawisakowatych występują cechy 
przystosowawcze i ochronne np. w budowie i ubarwieniu. Takie 
ubarwienie jest im potrzebne zazwyczaj w stanie spoczynku moty
la, gdyż latają one dość szybko, są w większości duże - czasem 
nawet większe od nietoperzy/smerykański £oęytius_antaeus Drc. 
f. medor Stoli./ - w dodatku posiadają silne owłosienie ciała.
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Wśród motyli zawisakowatych jest wiele gatunków trojących. 
Ich gąsienice żerują na bardzo toksycznych roślinach /Eughorbią., 
Nerium/ i są najczęściej pstro ubarwione. Gąsienice żerujące na 
roślinach nie trojących /Epilobium, Galium/ często naśladują 
swym jaskrawym ubarwieniem gąsienice gatunków trojących.

Gąsienice tego samego gatunku bywają różnie ubarwione, 
czym dostosowują się do otoczenia. Np. gąsienica Cejjhonodes 
hylas L. w Afryce jest czarna, brunatna i żółta a w Indiach - 
zielona, biała i czerwona; nawet w poszczególnych regionach 
afrykańskich czy indyjskich napotyka się ją różnie ubarwioną.

Na roślinach w większości przypadków spotyka się poje
dynczo żerujące gąsienice sfinksów ale np. w Afryce można obser
wować gromadne ich występowanie.

Niektóre gatunki zmierzchnikowców mają gąsienice o kształ
tach i ubarwieniu przypominającym gady: na ich wężowatym ciele 
znajdują się plamy w postaci oczu lśniących 1» promieniach 
słońca.

W Afryce zmierzchnikowce rozprzestrzenione są na znacz
nych obszarach. Duża ich część występuje na terenach północnych 
/gatunki palearktyczne/, jednak większość zasiedla różnorodne 
krainy położone na południe od Sahary /gatunki etiopskie/.

Obszar etiopski charakteryzuje się bogactwem zawisakowa
tych, przy czym najliczniejsze są rodzaje Polyjjtynhus Hbn. 
i Temnora Hbn.

Osobna grupa zawisakowatych zasiedla Madagaskar. Wśród 
nich są gatunki wykazujące pokrewieństwo z indyjskimi /Maasjie- 
nie hejjdeni Saalm., Higpotion geryon Bsdv./.

Sfinksy etiopskie "prą" we wszystkich kierunkach. Przez 
pustynie, góry i morza, dolatują do Europy i Indii /Deilephila 
nerii L., Hiepgtion £elerio 1. i inne/. W podróżach niektóre 
gatunki piją wodę i w tym celu tak jak jaskółki uderzają w 
taflę wody lub siadają gromadkami nad kałużami. Inne odżywiają 
się nie czekając zmierzchu i w dzień spijają nektar z kwiatów - 
np. gatunki z rodzajów Nejjhelę Hbn., Macroglpesum Scop., 
8 2ele£^2. Rott., i C. linesąta F. czynią to nawet w pełnym 
słońcu. U nas spotyka się stale odżywiającego się w dzień
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furczaka gołąbka /Macroglossum stellajtum L./ i wędrującego 
Pergesa eljjenor L., który spija nektar z kwiatów w godzinach 
popołudniowych. Są zmierzchnikowce odżywiające się dopiero 
późną nocą. Wędrujące motyle potrzebują większej ilości pożywie
nia. Herse. convolvuli L. chciwie spija nektar nawet z kwiatów 
trzymanych w ręku człowieka, a Acherontia atrojjpe L. na statkach 
przysiada na talerzach ze słodkimi potrawami i posila się.

Zawisakowate żywią się zasadniczo nektarem z kwiatów - 
zawisając nad nimi - ale są i takie, które karmią się sokami 
owoców lub żywicami, wyciekającymi z drzew liściastych.

Wśród sfinksów wyróżnia się i gatunki kosmopolityczne, 
do których należy Celerio lineata^ F., występujący w trzech 
podgatankach: amerykańskim, australijskim i afrykańsko-azjatyc- 
ko-europejakim.

Podróżując statkami z Europy szlakami atlantyckimi na 
południe wzdłuż' wybrzeży Afryki Zachodniej ma się możność obser
wacji dużych ilości wpadających na pokłady owadów. Pojawiają 
się one już począwszy od Wysp Kanaryjskich w pasie przybrzeżnym 
Mauretanii, Senegalu, Gambii i dalej na południe do Konga a na
wet do Angoli. Ilość unoszących się nad wodami owadów wzrasta 
w miarę zbliżania się do równika. Owady te pochodzą z kontynen
tu afrykańskiego i wędrują nieraz w znacznej odległości od 
wybrzeży. Zauważono, że mniejsze są ich pojawy w okresach pór 
suchych. W dzień przylatują na atatki pojedynczo, parami lub 
gromadnie motyle charakterystyczne dla buszu afrykańskiego 
/Pieridae, Danaididae, Acraęidae. i in./ z odległości 20 i wię
cej km od brzegów. Latają one dość szybko, przysiadają na po
kładach lub odlatują w morze. Wieczorami i nocą, gdy statki 
palą światła okrętowe, przylatują motyle nocne. 0 zmierzchu - 
zawisakowate, nieco później: prządki /Bomb^cidae/, pawice 
/^aturniidaę/, sówki /Nqctuidae/ i miernikowce /Gemnetridaa/; 
nie brak też moli /Microlepidjoptera/, Trudno ustalić czy te 
ostatnie pochodzą z wędrówek czy też z poczwarek znajdujących 
się na statkach, w ładunkach materiałów organicznych. W pasie 
brzegowym przylatują na statki modliszki /Mantod^e/, które 
żywią się owadami. Marynarze mówią, że "modliszki porządkują 
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pocłady zaśmiecone motylami"-. Z innych rzędów owadów wpadają 
na Etatki pojedynczo lub gromadnie ważki, px'ostoskrzydłe, 
pluskwiaki, chrząszcze, muchówki i inne. _ --

Ne owady kręcące się nocą przy statkach polują nietope
rze już -w odległości 40 km od lądu.

Szczególnie interesujące są zawisakowate przylatujące 
wieczorami dc lamp okrętowych. Najpierw krążą wokół świateł 
a następnie siadają w pobliżu punktów świetlnych. Niektóre 
z nich mają charakterystyczne .błyszczące oczy. Często przyla
tują na wody oceanu ze znacznych odległości od brzegów afrykań
skich, bo już od 100 do 150 kraj takie duże oddalenie od lądu 
ma miejsce najczęściej na szerokościach geograficznach Wybrzeża 
Kości Słoniowej, Nigerii i Kamerunu.

Piękny zawisak oleandrowiec /Dąilephila nerri !>./ przy
latuje często w dużych gromadach liczących po kilkadziesiąt 
sztuk. Początkowo motyle kręcą się wokół-świateł, a następnie 
obsiadają mostek kapitański oraz chowają się we wnękach mię- 
dzypokładowych, by tak odpoczywać do następnego wieczoru, 
kiedy odlecą dalej w nieznane, s ich miejsce zajmą nowi .przy
bysze. Oleandrowiec zamieszkuje obszar etiopski, ale nie 
brak go w całej Afryce i na Madagaskarze oraz na przyległych 
kontynentach. Na statki i okręty zalatuje często, prawie w 
całym pasie przybrzeżnym Afryki Zachodniej z odległości do 
200 km.

Coeloma fulvinotata Btlr. zalatuje na statki również 
z dużych odległości od lądu, głównie na szerokościach geogra
ficznych Wybrzeża Kości Słoniowej i Kamerunu. Występuje on 
na całym obszarze etiopskim i Madagaskarze. Gąsienica jego 
jest bardzo podobna do gąsienicy trupiej główki.

Higpotion rqsa_e Btlr. jest pospolity w okolicach Ka
merunu i nie brak go dalej ku południowi. Na statki przylatu
je gromadnie. Zasiedla on Afrykę Południową.

Euchloron megaera L. zamieszkuje Afrykę i przyległe 
wyspy: spotyka się go na wodach Nigerii i Kamerunu.

Hiopotion osiris Dal. przylatuje dc świateł okrętowych, 
często parami, ze znacznych odległości od lądu, bo do 150 km 
w całym pasie przybrzeżnym Afryki Zachodniej; jest to dosko
nały letnik i w swych wędrówKach zalatuje aż do Europy 
/Hiszpania/. Zasiedla cały obszar etiouski.



53 -

Ceohonodee hylas-Ł1 rasa virescens Wllgr. zalatuje rzadko 
na statki nawodach Nigerii. Znany -Jest z całego obszaru etiop
skiego i Madagaskaru,.’zaś forma typowa zamieszkuje Indie i nie
które wyspy Archipelagu Halajskiego, skąd zalatuje, do azjatyc
kiej części Palearktyki. ,

Panogena lingens Btlr. występuje głównie na Madagaskarze; 
jeden tylko okaz tego wielkiego sfinksa wleciał na statek na 
szerokości geograficznej Warri /Nigeria/.

Herse. convolvuli L. zalatuje pospolicie na statki na 
dużych odległościach od wybrzeży afrykańskich, bo ponad 150 km. 
Występuje w całej Afryce i na Madagaskarze, w Europie, na ob
szarze indo-australijekim, zaś w Ameryce ma cały szereg krew
niaków.

Herse convolvuli L. f.' pseudo£onvolvuli Szauf. także 
dość często bywa na statkach w pasie wód przybrzeżnych Afryki 
Zachodniej. Jest to mała forma tropikalna. Spotyka się i okazy 
pośrednie będące hybrydami. /H. convolvuli L. x H. c. £seudo- 
£onvolvuli Szauf. /.

Hybrydy stwierdzono także wśród innych sfinksów afrykań
skich.

Hi_gpotion irregilaris Wkr. zamieszkuje Afrykę Zachodnią; 
na statku znalazł się na szerokości geograficznej Bonnny Town 
/Nigeria/. H. formosa Schultze również zasiedla tę samą część 
Afryki, przybył na statek na wodach Nigerii /Warri/.

H. balsaminae Wier, występuje na obszarze etiopskim, za
latuje na statki na szerokości geograficznej Duala /Kamerun/.

H. celerio !>• występuje na wszystkich kontynentach Sta
rego Świata; był łowiony na wodach Nigerii /Warri/.

H. eson Cr. pospolity w całej krainie etiopskiej; spoty
kany czasem na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej /Abidian/.

J^ybyoclenis. vicina R.J. żyje w Afryce Zachodniej od 
Nigerii do Konga; złowiony został na wodach Nigerii /Bommy 
Town/.

Wiele gatunków zmierzchnikowców afrykańskich ma brunat
ne i czarne ubarwienie /Ne£hal£, Temnora/, są one zazwyczaj 
pospolite i często masowo przylatują na statki do świateł
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z różnych odległości od lądu.
Nejohele jąeneus Cr. zamieszkuje Afrykę Zachodnią i Wschod

nią; złowiony na wodach Nigerii /Warri/.
N. ae^uiyalena Wkr. Ten wielki czarno-brunatny sfinks 

przylatuje na statki z dużych odległości od brzegów afrykań
skich i Jest dość częsty na wodach Nigerii /Warri/ Gwinei Rów
nikowej /Bata/; zasiedla on rozległe obszary Afryki Zachodniej 
i Wschodniej.

N. bipartita Btlr. jest również mieszkańcem tych samych 
terenów afrykańskich; został złowiony na statku na szerokości 
geograficznej Douala /Kamerun/.

N. funebris F. f. maculosa R.J. zamieszkuje Afrykę Za
chodnią; przylatuje licznie do świateł okrętowych u wybrzeży 
Sierra Leone /Freetown/ i Gwinei Równikowej /Beta/.

N. funebris F. f. ovifera był złowiony na statku koło 
wybrzeży Gwinei Równikowej /Bata/.

N. accen.tifera Beauvois występuje w całej Afryce i na 
Wyspach Komorach; ten czarny motyl przelatywał często, do 
świateł okrętowych na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej.

N. funebris H. hybr. f. maculosa R.J. x f. ovifera był 
złowiony na wodach koło Abidianu /Wybrzeże Kości Słoniowej/.

Plat^sjohinm stigmatica Mab. występuje w Afryce Zachod
nie j■od Nigru do Angoli; jeden okaz złowiony został u wybrze
ży Nigerii /Warri/.

gelerio lineat^ F.; motyl kosmopolityczny, przylatywał 
do świateł okrętowych na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej 
/Abidian/.

Poly^t^chus murinus Rothsch. zamieszkuje Afrykę Zachod
nią od Kamerunu po Kongo; złowiony u wybrzeży Nigerii /Warri/.

Temnore radiata Karsch. spotyka się w Afryce Zachodnie j 
zaleciał na statek w porcie Warri /Nigeria/.

Theretra orpheus E.S. f< neliue R.J. wy stępuje w .Afryce 
Zachodniej i Południowej oraz na Wyspach Komorach; złowicny 
ne wodach koło portu Warri /Nigeria/.

Temnor^ fumosa Wkr. występuje często w Afryce Zachod
niej na Madagaskarze i Wyspach Komorach; pospolity jest na 
wodach przybrzeżnych Kamerunu /Douala/ i Dahomeju /Cotonou/.

Acherontia atropos L. Motyl paleotropikalmy - znany 
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z wędrówek do Europy aż po wyspy Lofoty na północy, przylatuje 
na statki płynące u wybrzeży Afryki Zachodniej.

Afryka jest jednym z tych wielkich źródeł na świecie, 
z którego emigrują we wszystkich kierunkach uskrzydlone 
owady pojedynczo i gromadnie w poszukiwania nowych przestrzeni 
życiowych.

Zestawiane i opisane motyle z rodziny zawisakowatych 
wędrujące nad wodami Atlantyku u wybrzeży Afryki Zachodniej 
były obserwowane w latach 1973, 1976, 1977 i 1978 w styczniu, 
lutym, maju, czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie 
przez Stanisława Chrostowskiego ps. Canada 
na statkach handlowych w rejsach dalekomorskich. Wiele gatun
ków tych zmierzchnikowców zostało zebranych i spreparowanych 
z przeznaczeniem dla celów naukowych.
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Andrzej Leśniak

HIEKTÓRE HAJBOWSZE TEORIE DYHAMIKI BOHJLACJI OWADÓW LEJNYCH X

Obciąłby® tu przedstawić może nie tyle najnowsze teorie dy
namiki populacji owadów, oo te loh fragmenty, które z niewiado
mych mi przyczyn są w naszym kraju nie tylko nie popularne ale 
nawet właściwie nie bardzo znane. Chciałbya także, korzystając 
z okazji, przedstawić wyniki własnych badań z tego zakresu. 

Wśród naszych leśników-oohroniarzy stosunkowo niedawno 
bardzo popularna była taoria Schwerdtfegera. Jej 
uzupełnienie dotyczy czynników endogennych, do których 
Schwerdtfeger zaliczył: konstytucję, interferencję 
i konkurencję.

Konstytucja to ogólny fizjologiczny stan organizmu^ uwarunko
wany dziedzicznie ustalonynl właściwościami oraz zmieniającymi się 
wpływami środowiska. Może się to przejawiać mutacją genów albo wy
tworzeniem receeywnych, dziedzicznych właściwości. Wyrazem tego 
czynnika może być określony stopień żywotności jednostek populacji, 
ich zdolność przystosowania się do nieprzychylnych warunków śro
dowiska.

Interferencją nazywamy wzajemny stosunek osobników,’wchodzą
cych w akład populacji, który może być dla jej rozwoju korzystny, 
w większości jednak przypadków jest niekorzystny /zanieczyszczanie 
przestrzeni życiowej ekskrementami, przeszkadzanie samicom w skła
daniu jaj itp./

Konkurencja według Schwerdtfegera jest to 
równoczesne oddziaływanie jednostek wchodzących w skład populacji 
na rzecz lub czynnik nizbędny d'o życia, który zostaje na skutek te
go zmieniony albo uszczuplony. Obiektem konkurencji jest pokarm al
bo konieczna dla rozwoju owadów przestrzeń. Często te elementy są 
ściśle ze sobą powiązane.

Badania czynników wewnątrz populacyjnych, stanowiące w pewnym 
sensie kontynuację badań Schwerdtfegerowskich czynników endogen
nych, rozwinięte zostały ostatnio szczególnie silnie w ZSRR

Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Kampinos, 14 II 1979 r.
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w ramach tzw. teorii syntetycznej będącej z kolei reakcją na 
tzw. teorię troficzną Rudnie? s, R a f e s a, G r i- 
melskiego i innych.

Badania te rozwinięte są najlepiej przez naukowców z Sy
beryjskiego Oddziału Akademii Hauk ZSRR. Syntezę ich przedstawił 
ostatnio A.S. K o n i k o znany specjalista od wielu lat 
pracujący nad ekologią barczatki syberyjskiej. Koni k o v wy
różnia trzy główne czynniki wewnątrzpopulacyjne, a mianowicie: 
efekt grupy, efekt hierarchii i polimorfizm wewnątrzpopulacyjny.

Koni k o v określa efekt grupy jako bardzo istotny me
chanizm regulujący mikropopulecje owadów. Cytuje opinia Gra
ss e' g o i Cheurina o znaczenia efektu grupy dla 
biochemicznych i ekofizjologicznych przemian owadów. Podkreśla 
też niezbędność odróżnienia efektu grupy od efektu masy - inter
ferencji Sohwerdtfegera.

Stwierdza także, że efekt grupy wykryto u licznych owadów. 
Uczony ten przedstawia także wyniki własnych badań nad efektem 
grupy u barczatki syberyjskiej i brudnicy nieparki.

Stwierdza on, żs gąsienice hodowane w grupie, w odróżnieniu 
od hodowanych w izolacji wykazują znaczna przyspieszenie tempa 
rozwoju, wyższe przyrosty wagi, wyższą żywotność i znacznie mniej
szą śmiertelność,

K o n i k c v podkreśla także, że efekt grupy poprzez wzmoże» 
nie procesów energetycznych zapewnia młodszym stadiom gąsienic moż
liwość przeżycia najbardziej niebezpiecznego okresu co ma wielkie 
znaczenie dla wzrostu liczebności populacji.

Efekt hierarchii wiąże aię z efektem grupy. Merównomiemość 
rozwoju gąsienic powoduje następnie powstawanie różnego rodzaju 
reakcji stressowych. Dla gąsienic większych aą to reakcje pozytyw
ne, przyspieszające ich rozwój. U gąsienic mniejszych reakcje te 
mają charakter szoku.

Reakcje te odbijają się pozytywnie i negatywnie na aktywności 
enzymów trawiennych zwłaszcza proteazy.

Różnice aktywności enzymów trawiennych są u gąsienic różnych 
*rang wagowych* statystycznie istotne.

Również statystycznie Istotne są różnice w intensywności oddy
chania. Możne tu nadmienić, że podobne rezultaty otrzymaliśmy 



50 -

z dr Kołkiem w doświadczeniach nad efektem hierarchii 
u barczatki sosnówki. Polimorfizm populacji według K o n i k o- 
v a niezależnie od tego czy wynika z istnienia różnych genoty
pów czy fenotypów me również istotne znaczenie dla procesów po
pulacyjnych. W zależności od tego, jak zróżnicowane jest tempo 
rozwoju czy też odporność na różnego rodzaju stressy u poszcze
gólnych osobników owadów, różne są szanse ich przeżycia. Polimor
fizm prowadzić może do mikroewolucji gatunku, co w coraz bardziej 
zmieniających się warunkach środowiskowych ma istotne znaczenie' 
dla jego przetrwania.

K o n i k o v przedstawił szereg danych (dotyczących poli
morfizmu stadium jaja barczatki syberyjskiej i podkreślił znacze
nie tego faktu dla procesów populacyjnych.

Ponieważ w badaniach nad ekologią barczatki sosnówki zajmo
wałem się również wpływem pokarmu i efektu grupy chciałbym tę 
część swych badań pokrótce omówić.

Badania obejmowały sześć długoterminowych doświadczeń doty
czących wpływu na stan morfofunkcjonalny gąsienic Dendrolimus 
nini !>., efektu grupy i odżywiania różnego rodzaju pokarmem.

W doświadczeniach stosowano pomiary intensywności zabarwie
nia gąsienic własną metodą oraz pomiary biomasy 1 obserwacje eko
logiczne.
Wyniki pracy są następujące:

1. W badanych warunkach efekt grupy był czynnikiem silniej 
działającym niż zmiany jakości pokarmu. Efekt grupy wyrażał się 
silnym zróżnicowaniem śmiertelności i przyrostów biomasy u gąsie
nic hodowanych w grupach i pojedynczo. Statystycznie' istotne lub 
bardzo istotne okazały się także, spowodowane działaniem efektu 
grupy, zmiany stanu morfofunkcjonalnego gąsienic barczatki, wy
rażone odmiennymi intensywnościami zabarwienia. Działanie efektu 
grupy uzewnętrzniało się również większą ruchliwością i jędrnoś- 
oią gąsienic hodowanych w grupach.

2. Zjawisko efektu grupy u badanych gąsienic występowało 
niezależnie od terminu hodowli, jednakże jego nasilenie było 
większe u starszych gąsienic i przy stosowaniu korzystniejszego 
pokarmu.

3. Nie stwierdzono występowania efektu grupy u gąsienic ho
dowanych w laboratorium przez dwa pokolenia lub odżywianych nie
odpowiednim pokarmem.
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4. W badaniach potwierdzono wcześniejszo wyniki mych prac 
o wyższej przydatności dla gąsienic Dendrolimu£ jginl L. dwulet
niego igliwia sosny zwyczajnej w terminie żerów wiosennych i 
jednorocznego jesienią. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania 
stanu morfofunkcjonalnego u gąsienic odżywianych igliwiem z 
drzewostanów U i VI klasy wieku iii III bonitacji siedliska.

Na zakończenie chciałbym zacytować wypowiedź doc. Dą
browskiego ^Roślina jsko jeden z elementów środowiska 
w którym żyją szkodniki jest bezsprzecznie najważniejszym czyn
nikiem wpływającym na szkodniki^. Cytuję tę wypowiedź dlatego, 
iż uważam że ten kierunek badań, a mianowicie badania układu 
roślina żywiciel-owad roślinożerny ma największą przyszłość za
równo w teorii, jak i praktyce ochrony lasu.

Krystyna Boruslewicz

ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW W ORGANIZMIE CETYŃCA WIĘKSZEGO 
/T0MICTS PINIESEDĄ/ W TERENACH ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH 

POWIETRZA2

Celem opracowania było uzyskanie rozeznania n.t. gospodarki 
wybranymi pierwiastkami w relacjach: roślina żywioielska /sosna/ - 
pasożyt /szkodnik Toml£us Pinijserds/•

Dane zostały zebrane z terenu Puszczy Niepołomic ki ej znajdują
cej się od około 20 lat w zasięgu oddziaływania przemysłu, głównie 
wielkich kombinatów metalurgicznych.

Od szeregu lat na terenie Puszczy obserwuje się zwiększanie 
się ilości posuszu sosnowego w wie’ku od 40 do 80 lat, a w niektó
rych przypadkach i w drzewostanach starszych klas wieku, przy zwięk
szającej się liczebności takich szkodników wtórnych jak np. cetyńce, 
smoliki i in.

Badanie są prowadzone na kilku powierzchniach położonych w 
różnych odległościach od źródeł emisji. Głównymi szkodnikami aą tu 
Tomicus ^gini^erda występujący w zróżnicowanej liczebności oraz

Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Kampinos, 14 II 1979 r.
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Pissodes jzinijJhilus występujący ne wszystkich powierzchniach w 
niemal jednakowym nasileniu.

Z uwagi na liczebność, badaniami w pierwszym rzędzie objęto 
cetyńca większego. Na terenie Puszczy Niepołomickiej w pokarmie 
cetyńców - e więc w łyku drzew, stwierdzono zwiększone występowa
nie pierwiastków takich jak żelazo, mangan, cynk, ołów, kadm, 
miedź, nikiel.

Chrząszcze cetyńca przygotowujące w okresie wiosennym chodni
ki macierzyste w łyku osłabionych drzew przyjmują z pokarmem wymie
nione pierwiastki: niektóre z nich wydalane są niemal całkowicie, 
inne zostają wbudowane w organizm owada, jeszcze inne kumulowane 
są w jego tkankach i komórkach.

Rozważając ilości poszczególnych pierwiastków w organiźmie 
chrząszczy cetyńce w Puszczy Niepołomickiej i porównując je z za
wartością tychże pierwiastków w łyku i ekstrementach owadów, zauwa
żyć można, że ilości te są różne i znacznie różniące się między sobą 
oraz, że można wydzielić kilka charakterystycznych sposobów zagos
podarowania pobranych ilości poszczególnych pierwiastków:
1. Wydalanie pierwiastków w ilościach większych niż zatrzymywanych 

w organiźmie - tu należy żelazo i mangan,
2. Wydalanie pierwiastków w ilościach mniejszych niż ilości za

trzymywane w organiźmie: tu należy cynk, kadm i nikiel,
3. Wydalanie pierwiastków w ilościach zbliżonych do odkładanych 

w organiźmie w tym przypadku tylko miedź.
Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że zawartość niektórych 

pierwiastków w organiźmie owadów związana jest z wysokim poziomem 
tych pierwiastków- w pokarmie znajdującym się pod silnym i bez
pośrednim oddziaływaniem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
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Edmund Górnaś

Dmm pohjlacjt boreczników a prognozowanie ich występowania x

Właściwe przygotowanie i efektywne przeprowadzenie akcji 
zwalczania szkodliwych owadów leśnych jest uwarunkowane między 
innymi terminowym i trafnym przewidywaniem ich masowego wystą
pienia oraz prawidłową oceną aktualnego zagrożenia drzewostanów. 
W odniesieniu do najważniejszych szkodników pierwotnych sosny 
stosowane metody prognostyczne i diagnostyczne ne ogół pozwalają 
na wystarczająco wczesne wykrywanie procesów gradacyjnych i na 
kontrolowanie ich przebiegu. Wyjątek stanowią boreczniki, to jest 
błonkówki z podrzędu rośliniarek /Symphyta/, z rodziny Digrioni- 
da_e, podrodziny Ei^rioninae.. Już wielokrotnie służba ochrony lasu 
w Polsce - a także w innych krajach - była zaskakiwana ich nie
oczekiwanymi masowymi pojawami. Koniecznym się stało wykrycie 
przyczyn rozbieżności między przewidywanymi a rzeczywistymi kie
runkami i rozmiarami zmian w gęstości populacji boreczników w ce
lu udoskonalenia metod prognozy. Badania nad tym zagadnieniem 
przeprowadzone zostały w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badaw
czego Leśnictwa.

Spośród 13 przedstawicieli podrodziny Di^rioninae^ wykazanych 
z obszaru Polski, badaniami objęto 9 gatunków, z tego 2 z rodzaju 
Oi£rdon, 6 z rodzaju Gilpinia oraz !fe£rod:Łprion nemoralis. Ich 
wspólną właściwością jest okresowo liczne występowanie - często 
we wzajemnym zmieszaniu dwóch lub więcej gatunków - w drzewosta
nach sosnowych; niektóre z nich /Digrion .gini, D. simile, Gilpi- 
nią. gallida, G. frut£t£rum/-pojawiały się już w nasileniu grady- 
oyjnym na dużych obszarach.

Potencjał rozrodu boreczników jest znaczny, podobnie jak 
innych głównych szkodników pierwotnych sosny, a wynika - jak 
stwierdzono - z dość wysokiej płodności, ze stale występującej 
przewagi samic w populacjach oraz z możliwości wyprowadzenia 
dwóch pokoleń w roku. W dotychczasowym postępowaniu prognostycz
nym były w użyciu zbyt wysokie liczby ostrzegawcze, nieadekwatne

Referat wygłoszony na VH sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Kampinos, 14 IX 1979 r.
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do potencjału rozrodu i Możliwości szybkiego zagęszczania się 
populacji boreczników. Uznano to za najważniejszą przyczynę nie- 

, zadawalającej trafności prognoz ich masowych pojawów.
Drugą przyczyną przeoczenia początków gradacji było - jak 

wywnioskowano z badań - niedostosowanie lokalizacji powierzchni 
próbnych w tzw. jesiennych poszukiwaniach, do ekologii boreczni
ków. Zagęszczanie się ich populacji zaczyna się zazwyczaj w 
prześwietlonych i dobrze nasłonecznionych partiach drzewostanów, 
a zatem trudne jest do wykrycia w początkowej fazie, gdyż powierz
chnie próbne zakładane są - ze względu na inne szkodniki pierwot
ne - w partiach o przeciętnym zwarciu.

Kolejnym czynnikiem utrudniającym trafne prognozowanie było 
ograniczanie próbnych poszukiwań zimujących kokonów wyłącznie do 
strefy ściółki. Tymczasem stwierdzono, że w zależności od gatunku 
borecznika oraz od zewnętrznych warunków, kokony mogą być sporzą
dzane w różnych ilościach także w szczelinach kory u odziomków 
drzew, na całej długości strzały, w koronach, na roślinach dna la
su, niekiedy również w glebie mineralnej. Odsetek kokonów zimują
cych poza ściółką jest czasem tak znaczny, że ®a decydujący wpływ 
na ocenę zagrożenia.

! Istotnym mankamentem dawniejszego postępowania prognostycz
nego był także całkowity brak metod śledzenia rozwoju letniego 
pokolenia boreczników, stąd częste były przypadki zaskoczenie właś
nie masowym pojawem drugiej generacji.

Jednakże również już i po'wykryciu gradacji zdarzały się mylne 
oceny stanu zagrożenia. W takich sytuacjach wyjaśnienia należałoby 
się doszukiwać w niesłusznym traktowaniu zespołu współwystępująoych 
gatunków boreczników jak jednej, niezróżnicowanej populacji. Posz
czególne gatunki wykazują pewne odmienności w biologii, ekologii 
i etologii, zatem postępowanie prognostyczne i diagnostyczne musi 
być dostosowywane do rozpoznanego udziału gatunków w aktualnie 
występującym zespole. Rozpoznanie składu gatunkowego zespołu ma . 
szczególnie duże znaczenie przy orzeczeniach opartych c zbiór jaj.

Jest rzeczą oczywistą, że udatność prognoz i diagnoz jest też 
wprost proporcjonalna do sumienności zbioru materiałów. Niedomogi 
wykonawstwa były już niejednokrotnie przyczyną niewystarczająco 
trafnej oceny sytuacji. Dotychczasowe zasady postępowania kryły 
w sobie możliwości popełniania błędów także w kierunku przeceni nri a 
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zagrożenia przez boreczniki^ co powodowało niekiedy zbędną mobi
lizację Bił i środków do walki ze szkodnikiem, a przez to za
pewne prowadziło też do osłabienia czujności koniecznej w groź
niejszych sytuacjach.

Ha przecenianie stanu zagrożenia składały się dwie podstawo
we przyczyny. Pierwsza z nich to często' błędna lub conajmniej nie 
dość dokładna ocena stanu zdrowotnego populacji. Jak m.in, pokaza
ły badania, w poszczególnych gradacjach lub też w poszczególnych 
częściach areału gradacyjnego rola głównego czynnika ograniczające
go liczebność populacji może przypadać coraz to innemu lub innym 
gatunkom z bogatego zestawu pasożytów borecznika a także różnym 
patogenom. Prawidłowa prognoza rozwoju gradacji musi zatem uwzglę
dniać możliwość ich wystąpienia i potencjalne nasilenie ich oddzia
ływania. Przy ocenie zdrowotności populacji w okresie zimowego spo
czynku samo powierzchowne badanie zawartości kokonów może więc być 
niewystarczające, gdyż często brak jest zewnętrznych objawów obec
ności endopasożyta w jamie ciała żywiciela. Konieczne jest wtedy 
sekcjonowanie larw /eonymf, pronymf/. KŁekiedy do wnioskowania o 
dalszym przebiegu gradacji potrzebna może być sekcja jaj.

Druga możliwość przeceniania zagrożenia wynikała z nieuwzglę
dniania wpływu zjawiska diapauzy na przebieg gradacji. Diapauza, 
w którą boreczniki mogą zapadać w stadium eonymfy w kokonie, nie 
tylko pociąga za sobą mechaniczne przesunięcie czasowe - dłuższe 
lub krótsze - pojawu kolejnego pokolenia, ale też bądź stwarza, 
bądź niweluje możliwości oddziaływania różnych czynników tzw. opo
ru środowiska. W badaniach stwierdzono, że poszczególne populacje 
współwystępujących na jednym terenie gatunków boreczników mogą wy
kazywać niejednakową skłonność do popadania w diapauzę tak pod 
względem długości jej trwania, jak i procentu osobników diapauzu
jących. Prawdopodobnie również i w obrębie populacji występują 
odmienności zachowań w tym względ ie w różnych miejscach areału 
gradacyjnego.

Skłonność do popadania w diapauzę jest w różnym stopniu właś
ciwe także i owadom pasożytniczym, co musi być brane pod uwagę przy 
ocenie potencjalnego wpływu wykrytego pasożyta na gęstość popula
cji żywiciela. Prognozowanie pojawu określonego czynnika oraz stop
nia jego oddziaływania na procesy retrogradacyjne jest wiec możliwe 
choć w bardzo zróżnicowanej mierze. Dlatego wstępne prognozy wyma
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gać będą zawsze sprawdzania przed ostateczną decyzją o potrzebie 
postępowania ochronnego.

Z całokształtu przeprowadzonych badań wyłoniła się konkluzja, 
że w biologii, ekologii i etologii boreczników nie ma takich nie
jasności, które wykluczałyby - jak do niedawna sądzono - możli
wość dostatecznie wczesnego wykrycia zagrożenia drzewostanów lub 
ustania zagrożenia. Jednak szybkie tempo zmian w gęstości ich po
pulacji stwarza warunki do przeoczenia istotnych momentów przebie
gu procesów gradecyjnych w przypadku nawet stosunkowo niewielkich 
odchyleń od prawideł gromadzenia i interpretacji materiałów pro
gnostycznych. Stąd w pracach związanych z prognozą i oceną zagro
żenia konieczna jest w odniesieniu do boreczników znacznie większe 
precyzja postępowania niż przy śledzeniu szkodników o powolniej
szym rozwoju.

Andrzej Kolk

ROLA FEROMONÓW W DYNAMICE KPULACJI OWADÓW 2

2 Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PIK, Kampinos, 14 H 1979 r.

Jednym z podstawowych problemów współczesnej ochrony roślin 
jest dynamika populacji szkodliwych owadów. Człowiek od dawien 
dawna próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego wiele popu
lacji owadów charakteryzuje się dużymi wahaniami liczebności w 
stosunkowo krótkich okresach czasu. W licznych publikacjach na 
ten temat w polskiej i zagranicznej literaturze entomologicznej 
ogłoszono wiele teorii, hipotez i poglądów usiłujących wyjaśnić 
mechanizm wahań liczebności owadów wpływem jednego czynni ka, gru
py lub kompleksu czynników. Jednak dotychczas żadna z tych teorii 
nie wyjaśnia w pełni przyczyn zmian liczebności szkodliwych owa
dów i przebiegu procesów regulacji ich liczebności. Dlatego też 
wydaje się celowe poszukiwanie nowych dróg prowadzących do rozwią
zania tego trudnego i tak ważnego dla praktycznej ochrony roślin 
problemu. Pewne nadzieje na wzbogacenie tej problematyki w nowe 
treści zarysowały się w związku z ostatnimi osiągnięciami ekologii 
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chemiczne;}, zwłaszcza w zakresie feromonów, -czyli substancji che
micznych wydzielanych przez owady-do środowiska i wpływających 
na zachowanie się lub rozwój osobników tego samego gatunku.

Drogi działania tych substancji, które są środkiem chemicz
nego porozumiewania się i oddziaływania osobników wewnątrz po
pulacji mogą być różnes przez zmysł węchu, przez spożycie lub 
absorpcję poprzez powłoki ciała. Wpływają one bezpośrednio na 
układ nerwowy i wydzielania wewnętrznego, który wywołuje swoiste 
reakcje behawioralne, rozwojowe lub reprodukcyjne oraz powoduje 
określone modyfikacje zarówno funkcji, jak i zachowania się oaob- . 
nika, mająoe ogromne znaczenie z punktu widzenia dynamiki popula
cji. Zmiany liczebności populacji /fluktuacje/ następują z reguły 
w wyniku działania przeciwstawnych procesów takich jak rozmnaża
nie i imigracja z jednej strony a wymieranie i emigracja z dru
giej. Przebieg zmian liczebności populacji w czasie ma charakter 
fazowy. Ha masowy pojaw szkodnika składają Bię dwie charakterys
tyczne fazy: progradacja i retrogradaeja. Obejmują one okres na
rastania i spadku liczebności populacji. Punktem dzielącym wy
mienione fazy jest szczyt liczebności zwany także kulminacją gra
dacji.

Większość obserwacji i badań nad dynamiką populacji owadów 
przeprowadzona została w fazie kulminacji gradacji i spadku li
czebności /retrogradaejl/. W okresach tych bardzo wyraźnie zazna
czają się wszystkie konsekwencje ”kryzysu populacji” /population 
crash/ będącego wynikiem nadmiernego zagęszczenia, a objawiające
go się obniżeniem płodności samic, zmniejszeniem odporności na 
choroby i działalność pasożytów i drapieżców, nasileniem aktywnoś
ci emigracyjnej, zwiększeniem liczby osobników dia pauzujących i 
udziału samców w populacji, co w sumie prowadzi do gwałtownego 
spadku liczebności /Viktorcv 1971/.

Dla teorii dynamiki popt-lscji nJ.s mniej, a może nawet bar
dziej interesujące od faktów zaobserwowanych w okresie załamy
wania się gradacji mogą okazać się wyniki badań nad mechanizmem 
narastania liczebności prowadzonych w fazie'progradacji. Nieste
ty, niewiele badań z tego zakresu zostało przeprowadzonych. Zain
teresowanie wielu badaczy tą tematyką, jak i skutkami zagęszczeń 
znacznie wzrosło po ukazaniu się dwóch opracowań A 1 1 e e g o 
/1931, 1938/. Autor ten stwierdził, że u niektórych gatunków
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zwierząt letnieje wyraźne zagęszczenie minimalne i optymalne. 
Wiele gatunków nie może normalnie rozmnażać się, bądź nawet 
przeżywać o ile nie zostanie zachowany warunek współwystępowa- 
nia określonego, specyficznego dla danego gatunku minimum li
czebności osobników. Przy zagęszczeniu optymalnym poziom prze- 
żywalności i płodność osiągają maksymalną wartość; poniżej i 
powyżej tego poziomu wspomniane parametry demograficzne zmniej
szają się w sposób złożony i trudny do przewidzenia, w odpowie
dzi na te koncepcje i odkrycie dokonane przez Uva r o v a 
/1927/, że zielona, osiadła szarańcza /Locusta,.dannica/ hodowa
na w grupie zmienia barwę upodobniając się-do czamobrunatnej 
szarańczy wędrownej /Lojsuęta ” wielu ośrodkach
naukowych na śmiecie podjęto intensywne badania nad wpływem za
gęszczenia na zachowanie i fizjologię owadów /Che u v i n 
1952, Grease i Chauvin 1941, I w a o 1968, 
K o n i k o v 1966, L o n g 1953, Leśniak 1974, 1976, 
Wilson 1979/.

Kajwięcej badań przeprowadzono nad szarańczakami, owadami 
społecznymi, motylami i chrząszczami. Wynikiem ich było odkry
cie wielu zależnych od zagęszczenia czynników behawioralnych 
i eko .izjologlcznych, dzięki którym wiele gatunków owadów ogra
nicza wzrost swych populacji /C a 1 h e u n, 1962/ oraz wprowa
dzenie do literatury entomologicznej przez badaczy francuskich 
/Grasse i Chauvin a, 1944, G r a s s e, 1946/ 
pojęcia efektu grupy /będącego skutkiem pozytywnego wpływu za
gęszczenia, przy którym osobniki populacji działając bezpośred
nio na siebie przez pobudzenie czuciowe zmieniają zachowanie i 
fizjologię w obrębie gatunku/ i efektu masy /będącego skutkiem 
negatywnego wpływu przegęszczenia/. Znacznie pełniejszą defini
cje dla zjawiska efektu grupy zaproponował Leśniak 
/1974/. Brzmienie jej jest następujące: ?Efekt grupy jest to 
zwiększenie potencjału biotycznego owadów /e także i innych zwie
rząt/, wywołane przez określone - specyficzne dla danego gatunku 
— nasilenie kontaktów z osobnikami tego samego lub także niektó
rych innych gatunków. Efekt grupy jest zjawiskiem pochodzenia 
neuroendokrynalnego, wyrażającym się kompleksem zmienności: eto- 
logicznych, morfologicznych, biologiczno-ekofizjologicznych, 
anatomicznych, histologicznych i biochemicznych. Efekt grupy 
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występuję w przeciętnych warunkach egzystencji przy pełnym za
bezpieczeniu potrzeb pokarmowych". Z definicji tej, ani z ba
dań wymienionych wyżej autorów nie wynika, jaka jest bezpośred
nia przyczyna efektu grupy. Nowe światło na ten temat rzuciły 
dopiero wyniki badań uczonych południowoafrykańskich /N o 1 t e 
i in. 1973/, którzy stwierdzili, że efekty grupowe u szarańczy 
wędrownej spowodowane są działaniem feromonu o nazwie locustol.

Prowadzone przeze mnie badania nad dynamiką populacji bar
czatki sosnówki /Dendrolimu£ £ini !>./ wykazały, że również i u 
tego gatunku zaobserwowane przez Leśniaka /1972, 1976/, 
zjawisko efektu grupy występuje pod wpływem działania feromonów. 
Świeżo wylęgnięta z jaja gąsienica barczatki hodowana pojedyńczo, 
bez kontaktu z zapachem współplemieńoów, nie ma żadnych szans 
przeżycia do stadium imaginalnego. W przeprowadzonych eksperymen
tach laboratoryjnych już po dwóch tygodniach od założenia doświad
czenia śmiertelność gąsienic barczatki /pochodzących od jednej 
samicy/ hodowanych pojedynczo bez kontaktu z zapachem innych la'rw 
tego gatunku wynosiła ponad 90% i była przeszło trzy razy większa 
niż w kontroli.

Natomiast przeciętny przyrost biomasy w przeliczeniu na jedną 
gąsienicę był u gąsienic hodowanych w kontakcie z zapachem grupy 
5,8 razy większy niż u odizolowanych. Wyniki te świadczą o dużym 
wpływie feromonów na przeżywalność i rozwój gąsienic. Zależnie od- 
stężenia, które zwiększa się w miarę wzrostu zagęszczenia popula
cji, feromony te, działające poprzez komórki neurosekrecyjne i za
leżne od nich gruczoły dokrewne, mogą regulować tempo wzrostu i 
rozwoju larw powodując zmiany fenotypowe wpływające na morfologię, 
fizjologie i etologię dorosłych osobników, modyfikując takie ich 
cechy jak płodność, dojrzewanie, odporność i tym samym powodować 
naturalną regulację populacji.

Oprócz omówionych wyżej feromonów zaliczanych w literaturze 
przedmiotu do grupy inicjujących /arg. priner pheromones/ w dyna
mice populacji owadów dużą rolę odgrywają również feromony sygna
lizujące lub wyzwalające. Przykładem tego typu feromonów u owadów 
mogą być płciowe substancje przyciągające /feromony lub atraktan- 
ty seksualne/.

Feromony seksualne również wpływają na procesy związane z roz
rodczością i śmiertelnością. Weźmy pod uwagę tylko poszukiwanie 
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partnera, zapłsdnianie i składanie jaj, czyli typowe czynności 
związane z rozrodem, a przekonamy się jak ważną rolę spełnia ta 
grupa feromonów.

Mezapłodnione samice barczatki sosnówki w pierwszych trzech 
dniach życia składają średnio około 80% jaj z całego zapasu. 
Szybkie zapłodnienie samicy przez samca aa tutaj niewątpliwie 
duży wpływ na efektywną płodność tego gatunku. Intensywność pro
dukcji feromonu seksualnego przez samicę i zasięg jego oddziały
wania w decydujący sposób wpływają na termin jej zapłodnienia.

Zasygnalizowana w niniejszym referacie problematyka z pewnoś
cią nie wyczerpuje wszystkich możliwych interakcji zachodzących 
pod wpływem feromonów między osobnikami w określonej populacji. 
Ciemniej wskazuje ona na znaczną rolę feromonów w procesach dy
namiki populacji owadów.
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WPŁYW CZYNNIKÓW abiotycznych na nasilenie występowania szkod
ników WTÓRNYCH I TECHNICZNYCH W PRZEDPLONOWYCH DRZEWOSTANACH 
SOSNY POSPOLITEJ NA TERENIE LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO

W KRYNICY 2

W latach 1946-1954 na terenie Nadleśnictwa Krynica /od 1966 
Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Krakowie/ obję
to zalesieniami około 1500 ha słabej jakości gruntów rolniczych 
i nieużytków. Zalesiano przede wszystkim sosną pospolitą, modrze
wiem i olszą szarą. Wprowadzenie właściwego składu gatunkowego 
/ze znacznym udziałem jodły i buka/, odpowiadającego produkcyj
nym możliwościom siedlisk, odłożono do czasu zmiany tych powierz
chni. Powierzchnie z gatunkami przedplonowymi leżą na wysokości 
500-750 m n. p.m. Wśród wprowadzonych gatunków drzew znaczniej
sze powierzchnie zajmuje sosna pospolita. Na tych nieodpowiednich 
siedliskach tworzy ona drzewostany szybko rosnące, silnie ugałę- 
zione, ze zdolnością tworzenia rozpieraczy i przedrostów. Drze
wostany te łatwo ulegają klęskom śnigołomów, przez co powstają 
dobre warunki dla rozrodu szkodliwych gatunków owadów /Donnę- 
c k e r 1955, G ą d e k 1975, Kulig 1956, M a g n u- 
s k i 1967, Opieliński 1965/.

Istniejące przedplonowe drzewostany sosnowe znajdują się 
obecnie w wieku, w którym występuje zwiększona ich podatność na 
szkody powodowane czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Duże zna
czenie dla zdrowotności lasów górskich mają badania nad ustaleniem 
składu gatunkowego szkodników wtórnych oraz powodowanego przez 
nie zagrożenia drzewostanów przedplonowych. W dotychczasowym piś
miennictwie brak było informacji na ten temat.

Badania terenowe przeprowadzono w latach 1976-1979. Wybrano 
dwie grupy drzewostanów w wieku 25-35 lat. Pierwszą stanowiły po
wierzchnie o dużej ilości /35-40®/ drzew uszkodzonych przez okiść. 
W następstwie tych szkód powstały gniazda o powierzchni 5-20 arów.

Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Kampinos, 14 IZ 1979 r.
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Drzewostan ten traktowano jako drzewostan o ^naruszonej struk
turze?. Drugą grupę stanowiły drzewostany o niewielkim procen
cie drzew uszkodzonych i traktowano je jako drzewostany o “nie
naruszonej strukturze?. W pierwszej grupie poddano badaniom 
105 drzew, natomiast w drugiej - 74.
Cele® badań było:
- określenie składu gatunkowego oraz stałości występowania szkod

ników wtórnych i technicznych
- określenie pionowego ich rozmieszczenia oraz nasilenia występo

wania
- poznanie głównych zespołów owadów, szkodników wtórnych i tech

nicznych sosny, charakterystycznych dla omawianych warunków.

Wyniki badań:
W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie na 

drzewach z powierzchni o dużym nasileniu szkód spowodowanych 
czynnikami abiotycznymi 26 gatunków owadów, szkodników wtórnych 
i technicznych, natomiast w drzewostanach o niewielkim procen
cie drzew uszkodzonych - 21 gatunków owadów.

Jak wynika z tabeli /1/ w drzewostanach o dużym procencie 
drzew uszkodzonych przez czynni ki abiotyczne najczęstszymi szkod
nikami wtórnymi były cetyniec większy /Tomicu£ £inL£e_rd£ L./ 
oraz smolik sosnowiec /Pissodes jąini L./ /występujące w 64,8® 
i 54,3® badanych, martwych drzew/.

Z pozostałej grupy szkodników wtórnych gatunkami często za
siedlającymi badane drzewa były polesiak obramowany /^ylurgoi® 
Jgalliajtus Gyll./, bruzdkowieo zachodni /Pityophthqru£ jd-tyo- 
grephu£ Batz./ i rębacz pstry /Rhagium i^n£uisit£r L./.

Najliczniej występującym szkodnikiem technicznym był drwal- 
nik paskowany 01iv./ występujący na 20,%
poddanych analizie drzew.

Wykazano sporadyczne występowanie licznej g?upy owadów szkod
ników wtórnych i technicznych takich jak: smolik drągowinowiec 
/PLssodes £inij>hilus Hbst./ kornik ostrezębny Alg. acuminatus 
Gyll./, cetyniec mniejszy /Tojąicus. minor Hrtg./, rytownik dwu- 
zębny /Pityogenes bidentatus Hrbst./, wy kar czak sosnowiec /Ciio- 
£e£hal£s rus.ticu.s_L,/, kozólks sosnówka /Po£onoch£rua fas.cic.ula- 
tus Deg./, które zasiedlały od 1,9® do 6,7® badanych martwych 
i obumierających drzew.
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Ns uwagę zasługuje natomiast stwierdzenie na badanym materiale 
sosnowym typowych szkodników świerka takich jak kornik drukarz 
A I» 2y£o^raphu£ Ti./ i czterooczak świerkowi ec /£olygrąphus _£o- 
li^rą_phus 1./.

W drzewostanach o "nienaruszonej strukturze^ z grupy szkod
ników technicznych najczęściej występowały drwalnik paskowany 
oraz przedstawiciele rodziny Siricidae.

Dla stwierdzonych gatunków owadów szkodników wtórnych i tech
nicznych przeprowadzono określenie nasilenia występowania /roz
proszone, wzmożone, silne/ według 3 stopniowej skali zaproponowa
nej przez Sierpińskiego /1972/.

Zebrane materiały pozwoliły stwierdzić, że cetyniec większy 
i smolik sosnowiec zasiedlały dłuższe odcinki strzał w drzewosta
nach bardziej uszkodzonych. U pozostałych gatunków owadów nie 
stwierdzono istotnych różnic w pionowym rozmieszczeniu szkodni
ków w obydwóch grupach drzewostanów.

Da podstawie badań nad składem gatunkowym owadów szkodników 
wtórnych i technicznych sosny pospolitej w sztucznych drzewosta
nach w warunkach górskich należy stwierdzić, że spośród 27 gatun
ków tylko cetyniec większy, smolik sosnowiec, bruzdkowieo zachod
ni i drwalnik paskowany stanowią na tym terenie poważne niebezpie
czeństwo. W zdecydowanej większości przypadków pozostałe szkód ni - 
ki wtórne i techniczne występują jako gatunki towarzyszące, przy
czyniając się jednak do przyspieszenia procesu zamierania drzew.

Uzyskane wyniki wykasują, że w.celu zahamowania procesu zamie
ranie drzewostanów należy prowadzić metody zwalczania szkodników 
wtórnych dostosowane do biologii i ekologii cetyńca większego, 
smolika sosnowca i drwalnika paskowanego.

Terminowo i w sposób prawidłowy prowadzona walka powinna przy
czynić się do zmniejszenia tempa wydzielania się drzew martwych.

Lis to istotne znaczenie w przypadku gniazd i luk powstałych 
w drzewostanie ne skutek uszkodzeń spowodowanych czynnikami 
abiotycznymi.



73

Literatura

Donnecker, K.» 1955» Umwaldung hiebsreifer Fiohte und KLefer 
Bestfinde oder UberfShrung in hochleiatungsfBhige 
Dauerbeatockung, Allg. Forstzentsohr. nx 46.

Gądek, K., 1975» Problemy ochrony lasów górskich występujące 
w drzewostanach LZD Krynica i perspektywy ich 
rozwiązania. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 8»

Kulig» L», 1956» Zalesienia, dolesienia i zadrzewienia karpac
kich terenów górskich^ Sylwan Ox 10. -

Magnueki, K., 1967, Zagadnienie przebudowy drzewostanów w świet
le poglądów niektórych autorów krajowych i zagra
nicznych, Sylwan nr 4.

Opieliński, J,. 1965» Uwagi w sprawie zagospodarowanie drzewosta
nów sosnowych na siedliskach górskich» Las Polski 
nr 6.

Sierpiński, Z., 1972. Znaczenie gospodarcze szkodników wtórnych 
w drzewostanach sosnowych znajdujących się w zasię
gu chronicznego działania przemysłu» Prace IBL» 
Warszawa, nr 410.



I 
TEC

H
N

IC
ZN

Y
C

H 
W 

D
R

ZEW
O

STA
N

A
C

H 
PR

ZED
PLO

N
O

W
Y

C
H 

SO
SN

Y
 

PO
SPO

LITEJ 
W 

LZD 
K

R
Y

N
IC

A



75

Tabela 1. 
STA

ŁO
ŚĆ 

O
R

A
Z K

A
SILEN

IB W
Y

STĘPO
W

A
N

IA 
SZK

O
D

N
IK

Ó
W 

W
TÓ

R
N

Y
C

H

Bernard Końca

SZEAK JAKO CZYNNIK OGRANICZAJĄCY MASOWO WYSTĘPUJĄCE OWADY*

Szpak, w zależności od miejsca bytowania i rodzaju pobie
ranego pokarmu jest dostrzegany przez ludzi w rolis 
- szkodnika, na przykład uszczuplającego zbiór pszenicy czy 

niszczącego owoce, szczególnie czereśni i wiśni. Według 
Sokołowskiego /1972/ szkody powodują stada szpa
ków przelotnych, nie wywodzących lęgów w naszym kraju;

- sprzymierzeńca w walce ze szkodliwymi owadami w rolnictwie 
i leśnictwie, zwłaszcza w ochronie sztucznych biocenoz borów 
sosnowych /K o e h 1 e r 1961> Pfabe i Szypu- 
ł a-G ą d o r 1964, Sierpiński 1975» Soko
łowa ki 1972/, Działalność często niedostrzegana a nie
zwykle cenna.

W referacie przedstawiono spostrzeżenia terenowe nad re
dukcją populacji chrabąszcza majowego /^elolontha melolontha 
Ii./ w stadium larwalnym i owada doskonałego oraz rączyc /Ta- 
chinidae/ - pasożytów gąsienic barczatki sosnówki /Dendrolimus, 
jąini L./ przez szpaki. Obserwacje prowadzono w nadleśnictwach 
Ośno lubuskie i Karwin w województwie gorzowskim /obecny OZIE 
w Szczecinie/ w latach 1971, 1972 i 1974.

W ostatnich dniach maja 1971 r. nadleśnictwo Ośno Lub. powia
domiło Zespół Ochrony Lasu w Krzyżu o zniszczeniu 7-letniej upra
wy sosnowej przez -pędraki w leśnictwie Łabędzia Góra /obecnie 
obręb Ośno Lub./. Na powierzchni-2,5 ha system korzeniowy drze
wek został zniszczony - ogryziony z kory i bielu a cieńsze korze
nie zjedzone zupełnie. Analiza przesłanego materiału wykazała du
że zagęszczenie populacji 3-letnich pędraków chrabąszczy. Na po
wierzchni 1 m2 znaleziono ich od 15 do 25 sztuk. W drugiej poło
wie czerwca 1971 r. zlustrowano zniszczoną uprawę i jej otoczenie. 
Ponowna kontrola zapędraczenia gleby zakończyła się wynikiem nega-

Referat wygłoszony na VII sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej 
PTE, Kampinos, 14 U 1979 r.
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tywnym. Kontrole innych upraw, bez śladów zamierania drzewek wy
kazała, że liczebność pędraków na tych powierzchniach nie prze- O 
kraczała 1-3 sztuk ne 1 m .

Wokół uszkodzonych i zamierających drzewek, wmiejscach gdzie 
nie było runa zauważono dużo płytkich lejków i ślady wzruszenia 
/przegrzebania/ gleby. Ne skraju uprawy, gdzie drzewka nie wyka
zywały objawów zamierania a obecność pędraków zaznaczyła się 
skróceniem szpilek i dwóch ostatnich przyrostów rocznych /8 i e r- 
p i ń 8 ki 1975/, przebywało kilka szpaków, które penetrowały 
glebę, zaglądając pod kępki traw wokół szyi korzeniowych sosenek, 
pomagając sobie w tym pazurkami. Kilka innych grup szpaków zaob
serwowano na skraju lasu. Według informacji miejscowego leśnicze
go, znaczna ilość szpaków przebywała ne uprawie w maju i czerwcu. 
Ptaki zakończyły poszukiwania pędraków, kiedy ich ilość nie gwaran
towała w miarę szybkiego i łatwego zdobycia pokarmu. Szczegółowe 
obserwacje nad redukcją populacji pędraków prowadzili /P f a be 
i S z y p u ł a-G ą d o r /1964/ w lesie Buda koło Puław, a o 
pożytecznej roli ptaków w podobnych przypadkach pisali /Si e r- 
P i ń s ki /1975/ i Sokołowski /1972/,

Następne spotkanie ze szpakami miało miejsce w drugiej poło
wie maja następnego roku, w tym samym leśnictwie, około 3 km od 
miejscowości Ośno, w czasie rójki chrabąszcza majowego.

V? obniżeniu terenowym, na skraju lasu graniczącego z łąką a 
dalej z polami i nieużytkami które dochodzą do miejscowości Ośno, 
rosły silnie ugałęzione dęby w wieku 80 - 120 lat. W głębi drze
wostanu sosnowego występowały pojedyncze okazy dębów o mniejszych 
koronach. Chrabąszcze, mimo godzin przedpołudniowych odbywały 
krótkie loty związane z wyszukiwaniem miejsc żeru lub odpoczynku. 
Łot w tych godzinach możne obserwować przy dużym zagęszczeniu po
pulacji.

I tu obserwowano szpaki jak nalatywały z miasteczka i chwytały 
chrabąszcze. Część łapała chrabąszcze w locie a reszta wyszukiwa
ła je w koronach drzew i na ziemi wśród traw. Na 1 dcm2 gleby znaj
dowano średnio szczątki 5-6 sztuk tych owadów. Oprócz szpaków wy
łapywaniem chrabąszczy zajmowały się wróble, kosy i kawki,

W okolicy zniszczonej w roku 1971 uprawy sosnowej przez pędra
ki obserwowano słabą rójkę chrabąszcza majowego.

Bąlsze obserwacje prowadzono w okresie późnego łata i wczesnej 
jesieni /Jedliński 1925, Łastowski 1951/ 
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w roku 1574» w 30-letnin drzewostanie sosnowym, nadleśnictwa 
Karwia» obręb Rąpin, położonym około 30 km od północnego skra
ju lasu oraz wiosek Goszczanowo i Jastrzębnik,

Jesienią 1973 r. w trakcie tzw. jesiennych poszukiwań szkod
ników sosny i wiosną 1974 r. przy nadzwyczajnej kontroli zagro
żenia drzewostanów przez barczatkę sosnówką» nie wykryto gniazda 
gąsienic na powierzchni ca 30 ha. Dopiero w pierwszych dniach 
lipca zlokalizowano wystąpienie szkodnika na podstawie gołożerów 
i silnych żerów. Ha zabieg chemiczny było za późno - gąsienice 
kończyły żerowanie i zaczynały się oprzędzać, Z jednego drzewa 
zbierano około 220 sztuk gąsienic i poczwarek. Analiza zdrowotnoś
ci szkodnika wykazała silne spasożytowanie przez rączyce, osiąga
jące 90®. Około 10® populacji, ale tylko same poczwarki i spora
dycznie gąsienice w oprzędzie, nosiło ślady uszkodzenia przez 
ptaki - rozdarty oprzęd a w środku rozcięte i podziurawione osłon
ki poczwarkowe lub skórka gąsienicy.

W drzewostanie obserwowano opuszczanie oprzędów przez larwy 
rączyc, które wydobywały się między segmentami odwłoka, jednym 
lub paroma otworami, dziurawiły oprzęd i spadały na ziemie, lar
wy po wkręceniu się pod ściołę, niekiedy w glebę, przepoczwarza
ły się, Znajdowano bobówki w ilości kilku sztuk na 1 su2.

Ha przełomie lipca i sierpnia powtórzono kontrolę zdrowotności. 
Zmniejszyła się ilość gąsienic na drzewie do kilku, sporadycznie 
kilkunastu sztuk, wzrosła do 30® ilośó rozbitych oprzędów przez 
ptaki. Większość z pozostałych poczwarek była martwa, za śladami 
po rączycach a tylko pojedyncze oprzędy opuściły motyle. ® nie
wielkiej ilości oprzędów były jeszcze larwy rączyc. Pod drzewami 
znajdowano na 1 m2 50-80 sztuk i więcej bobówek rączyc /bobówki 
większych rozmiarów, długości około 9 mm/. Od tego momentu roz
poczęto obserwacje drzewostanu by określić, jakie ptaki przeglą
dały i niszczyły oprzędy barczatki z rączycami. Według miejsco
wych leśniczych bywały tu szpaki. Rzeczywiście, duże, liczące 
kilkadziesiąt sztuk stada szpaków nalatywały na zamierający drze
wostan i przeszukiwały korony drzew a po paru dniach przeniosły 
się na ziemię i wybierały ze ścioły bobówki /S z m i d t< 1957/, 
Doszukiwania były tak dokładne, że we wrześniu znajdowano gdzie 
niegdzie pojedyncze bobówki a ścioła na powierzchni około 20 ha 
była w całości przewrócona. Ha drzewach występowały sporadycznie 
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stare gąsienice i spasożytowane złoża jajowe barczatki. Szpaki 
nie prowadziły poszukiwań pod drzewami na których pozostało wię
cej niż połowa liści. W tych miejscach buchtowały dziki, likwi
dując dó reszty populację rączyc. Jesienne poszukiwania szkodni
ków sosny potwierdziły, że masowe wystąpienie barczatki i rączyc 
zostało zlikwidowane. Pierwszej przez rączyce a tej drugiej przez 
szpaki. Sporadycznie występujące duże gąsienice barczatki były 
porażone przez grzyby owadobójcze: Paecilomjjces farinqsu£ Holm. 
ex Pr. /Brown et Smith oraz Ce_opalos_gorium lecanii Zimta.7 
nielicznie znajdowane bobówki rączyc były opanowane przez pier
wszy z wymienionych grzybów.

2 Oznaczenia grzybów dokonał doc.dr hab. St.Bałazy z Wielkopol
skiego Parku Herodowego, za co w tym miejscu Jemu serdecznie 
dziękuję.

Z powyższych spostrzeżeń wynika wniosek, że szpaki ogranicza
ją populacje owadów zarówno pożytecznych, jak i szkodliwych, któ
rych ilości są duże na stosunkowo małej powierzchni. W takich 
przypadkach występuje pewne specjalizacja pokarmowa polegająca 
na wytworzeniu mechanizmu typowego postępowania w określonym 
miejscu np. rozdziobywania określonego typu oprzędu lub owada 
/chrabąszcza/, rozgrzebywania ścioły lub gleby czy też zagłębia
nia dzioba w glebę w poszukiwaniu larw /pędraków/ lub bobówek. 
Ważną rolę odgrywa przy tym słuch i wzrok.
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Entomologia w Polsce i zagranicą

SESJA NAUKOWA Z OKAZJI XXXVI ZJAZDU PTE, BIAŁOWIEŻA, 11-12 IX 1978

Sesja odbyła się w gościnnych progach miejscowego Technikum 
Leśnego. Zgłoszono 14 referatów wiodących i 56 doniesień nauko
wych. Obrady toczyły się w czterech sekcjach.

Sekcji pierwszej, zajmującej się problemami badań entomolo
gicznych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w Polsce, 
przewodniczył prof.dr Zbigniew Sierpiński. Referaty wiodące wy
głosili dr hab. J.S. Dąbrowa ki, doc. dr hab. J. K ?• i s- 
t e k z Czechosłowacji, dr inż. Cz. 0 k o ł ó w, doc. dr hab. 
K« G ą d e k i doc. dr hab. S. B a ł a z y. Omówiono w nich 
sprawy ogólne, dotyczące badań entomologicznych na tle realiza
cji postulatów ochrony przyrody oraz problemów tyohźe badań we 
wszystkich polskich parkach narodowych. Autorzy doniesień, wśród 
nich czterech gości zagranicznych, uzupełniali przykładami kon
kretnych badań, najczęściej w Białowieskim i Kampinoskim Par
kach Narodowych, problemy poruszane w referatach wiodących. Obra
dy eek ji pierwszej cieszyły się największym powodzeniem, zarówno 
pod względem zgłoszonej liczby referatów i doniesień /około 50& 
wygłoszonych w ogóle/, jak i frekwencji oraz dynamiki dyskusji.

Sekcję: Entomofauna a problemy wyżywienia - prowadził prof. 
dr Henryk S a n d n er. Podobnie jak w przypadku sekcji omówio
nej wyżej, doniesienia naukowe - tu zdecydowanie z zakresu 
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entomologii stosowanej - stanowiły głosy w dyskusji i ilustra
cje referatów wiodących w opracowaniu prof. dra W. W ę g o r- 
k a, prof. dra J. B o c z k a i dra Z.S t ę pnl a, prof. 
dr B. ILI oz niskiego.

Prowadzona przez prof. dra Czesława Kani ę Sekcja HI 
- Gospodarka człowieka a entomofauna, obradowała w podgrupach! 
A - Wpływ chemizacji rolnictwa, technologii uprawy roli i zanie
czyszczeń powietrza oraz B - Wpływ urbanizacji. Omawiano tu wiele 
interesujących* często od niedawna dopiero badanych problemów. 
Dotyczy to szczególnie spraw związanych z wpływem na owady śro
dowiska miejskiego, z tzw. presją urbanizacyjną. Ten kierunek 
prezentowany był na Sesji przede wszystkim przez pracowników In
stytutu Zoologii BAN, referujących wyniki ostatnich badań ento- 
mofauny warszawskiej zieleni miejskiej.

Inne interesujące zugadnienia, nie mieszczące się w tematy
ce wymienionych Sekcji, dyskutowano w czasie osobnych obrad, kie
rowanych przez doc. dra hab. Piotra Niezgodzlńs kie
go.

Uczestnicy Sesji spędzili dwa dni na intensywnej pracy. Do
konano jednak przeglądu aktualnych kierunków badań entomologicz
nych w kraju, odniesiono korzyści- z osobistych kontaktów, z dys
kusji,z bezpośredniej wymiany poglądów - a to jest przecież ce
lem podobnych spotkań.

Waldemar Mikołajczyk
• / 

H SYMPOZJUM SEK0JI ENTOMOLOGII LEŚNEJ PTE "NOWE METODY PROGNO
ZOWANIA I ZWALCZANIA OWADÓW LEŚNYCH", AUGUSTÓW, 6-8 X 1978 Ti

Sympozja Sekcji stały się stałą okazją do spotkań zajmują
cych się zagadnieniami entomologii leśnej i ochrony lasu kolegów 
leśników w instytucjach naukowych, dydaktycznych oraz związanych 
z praktyką tj. pracowników zespołów ochrony lasu oraz naczelników 
i inspektorów ochrony lasu w Okręgowych Zarządach Lasów Państwo
wych.

V/ Augustowie spotkało się 26 uczestników reprezentujących 
Instytut Ekologii BAN w Dziekanowic Leśnym, Zakład Ochrony Przy
rody PAN w Krakowie, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie i
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Krakowie, Zespoły Ochrony lasu w Gdańsku 1 Krzyżu, Kampinoski 
Park Narodowy, Okręgowe Zarządy Lssów Państwowych w Szczecinie, 
Szczecinka, Toruniu, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, SGGN-AR 
w Warszawie»

Nieobecność Kolegów reprezentujących szkoły wyższe spo
wodowała została okresem inauguracji nowego roku akademickiego.

Sympozjum składało się z części referatowej i części 
terenowej.

Wygłoszono 14 referatów 1 doniesień?i
Prof. J. B u r z y ń a k 1, dr A. K o 1 k, mgr A, Rodzie-- 

w i o s - Możliwości stosowania syntetycznych feromo
nów do kontrolowania po jawa i zwalczania komików na 
przykładzie doświadczeń z Ijb tyjgdgrąphHS.

Prof. J, B u r z y ń e k i,' dr A. K o 1 k, mgr A. ■ B o d z 1 e- 
w i c z - Próby zwalczania zwójki sosnóweczki przy 
użyciu syntetycznych feromonów płciowych.

Prof. J, B u r z y ń e k i, dr A. K o 1 k, mgr A. Rodzie
wicz - Zastosowanie niektórych analogów hormonu jttve- 
nilnego do zwalczanie zwójki soanóweczki.

Dr B. Głowacka - Bola bakterii niezarodnikujących w 
z ograniczaniu liczebności szkodliwych owadów.
Doc. K, Borusiewioz - Wpływ jakości pokarmu na zdro

wotność owadów.
Prof. K, T a r w i d - Konsekwencje eksperymentów nad zjawis

kiem niewydolności drapieżców dla zagadnień walki biolo
gicznej ze szkodnikami.

Prof. J. B u r z y ń s k i, dr A. K o 1 k,' mgr A. Bodzie- 
w i c z - Wpływ łubinu wieloletniego na zagęszczenie , 
populacji niektórych szkodników upraw sosnowych.

Mgr M. Kozłowski - Specyfika wyboru rośliny żywicielakiej 
jako ssiejaoB ovipozycjl przez skocz cm ca a dębowca /Rhgn- 
£haenus_ cjuemue, L./»

Mgr L« Gralicki - Spostrzeżenia nad rolą grzyba Phlehia 
j&gantea /Br./ w ograniczeniu liczebności cetyńca większe
go.

Mgr Ł. Gralioki, mgr B. K o a c ® - Zliczenie chrabąszczy? 
majowego i kasztanowca
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Mgr L, Gralicki, agi J. Krystek - Obserwacje 
nad wybór ei» miejsc zimowania przez larwy niektórych 
gatunków boreczników jako ważny element prognozy.

Mgr A. Fudała - Występowanie brudnicy smiazki na tere
nie OZLP Olsztyn w latach 1977-1978.

Tn».- j. Szymczak - Zagadnienia występowania szkodli
wych owadów ze szczególnym uwzględnieniem strzygoai 
choinówki w Kampinoskim Parku Herodowym w 1972 roku.

Dr R, Gadzikowski - Dane o występowaniu osnuł ' 
gwiaździstej na terenie OZLP Lublin.

Mgr K. Wolfram - Wykorzystanie teledetekcji dla potrzeb 
ochrony lasu.

Po referatach wywiązała się ożywiona dyskusja, w której 
m.in. zabrali głos Kol.Kol.: Fudała, Pampuch, 
Hauchut, Wolfram, Tarwid, Szymczak, 
Borusiewicz, Kolk, Dąbrowski, Koz
łowski, Gadzikowski, Rodziewicz.

Podkreślano możliwości stosowania w ochronie lasu nowych, 
takich jak feromony i hormony owadów, środków biologicznego 
zwalczania szkodników; zwrócono uwagę na wykorzystanie w prakty
ce bakterii i grzybów owadobójczych. Żywo dyskutowano również 
wyniki doświadczeń ze stosowaniem łubinu.

Ogromne zainteresowanie wywołał referat kol. Ki W o 1 f r a- 
m a co wyraziło się bardzo ożywioną i długą dyskusją.

Dużą część dyskusji poświęcono przewidywanym w roku 1979 
w lasach północnej Polski masowym pojawom groźnych szkodników, 
takich jak strzygonia, mniszka, boreczniki, barczatka i zastana
wiano się nad sposobami ich zwalczania.

Kol. leśnicy pracujący w terenie podkreślali korzyści wynika
jące z możliwości zapoznawania się z najnowszymi prądami i kierun
kami w entomologii leśnej i ochronie lasu. Zwracano uwagę, że 
uczestnictwo w Sympozjum jest najlepszą formą kontaktów praktyki 
z osiągnięciami nauki.

Na zakończenie, przewodnicząca Sekcji stwierdziła, że tema
tyka VI Sympozjum spotkała się z zainteresowaniem i żywym przyję
ciem, a koleżeńska atmosfera i miłe warunki praoy zapewnione przez 
gospodarzy pozwoliły na długą 1 ożywioną dyskusję.



Terenowa część Sympozjum prowadziła przez piękne tereny 
Biszczy Augustowskiej oraz przez te kompleksy leśne, które 
zoetały ee tętni o zaatakowane przez w gir ogniki /borecznik, mniez~ 
ka/« Tereny te były przedstawione w referacie kol. K,’ W o 1- 
f r a h a.

W ten sposób uczestnicy Sympozjum zapoznali się z siajważ
niejszymi problemami ochrony lasu, a dzięki wspaniałemu cicero
ne - kol. Wolframowi i innym kolegom z OZLP Białys
tok, również z historią tych ziem. Zwiedzono również wiele miejsc 
kempingowych i innych obiektów turystycznych ilustrujących m.in. 
ważny problem masowej’ turystyki w terenach leśnych i jej wpływ 
na zagadnienia ochrony lasu.

Objazd terenu zakończony został ogniskiem przygotowsnym 
przez Kolegów z nadleśnictwa Augustów.

W przygotowanie Sympozjum ogromny wkład wnieśli gospodarze 
terenu z Wicedyrektorem OZLP w Białymstoku, mgrem Wiesławem 
Bocheńskim na czele,7 Przyjęli nas z wielką życzliwoś
cią i sympatią, umożliwiając korzystanie z pięknego ośrodka OZLP 
w Augustowie.

Krystyna Borusiewicz

IV SYMPOZJOM SEKSJI LEELDOPTERO.LOGICZEEJ PTE «MAURA MOTYLI POLSKI® 
Spięty kkzyż, 2 n-a vi 1979

W dniu 2 VI 1979 r.,w sali odczytowej Muzeum na &.Krzyżu 
odbyła się część przedpołudniowa obrad IV Sympozjum Sekcji Lepi- 
dopterologicznej PTE, natomiast obrady popołudniowe przeprowadzo
no w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym "Jodłowy bwór", gdzie zosta
li zakwaterowani uczestnicy Sympozjum.

Tematyka obrad okazała się interesująca, gdyż w Sympozjum 
wzięło udział ponad 30 uczestników.

Obrady otworzył przewodniczący Sekcji LepidopterologLoznej, 
Zygmunt Śliwiński, witając uczestników Sympozjum oraz 
przybyłych gości w oaobach Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Maro
dowego inż. Antoniego His znika, Kierownika Staoji Haukowo- 
Badawczej na Sw.Krzyżu dr inż. Eys sarda Kapuścińskiego



84

Wtceprezasa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
prof. dr Czesława Kani ę, prof.dra inż. Stanisława K a- 
p U ś o i ń a kiego oraz Kierownika Zakładu Ekologii WSP 
w Kielcach prof. dra inż. Stanisława Wiąokowskie- 
g o. Składając serdeczne podziękowanie Dyrekcji Barku Herodowe
go i Muzeów za udostępnianie sali obrad, przewodniczący Sekcji 
złożył szczególnie serdeczne podziękowania pracownikowi Stacji 
Haukowe-Badawczej na Sw. Krzyżu mgr J»K.‘ Kowalozyko- 
w i za wszelką pomoc jaką udzielił Sekcji w zorganizowaniu 
Sympozjum.

Po uzgodnieniu programu, ns wniosek przewodniczącego Sek
cji, obrady przedpołudniowe prowadził prof. Stanisław Ka
puś c i ń a ki. Wygłoszono następujące referaty*

1. Dr hab. Jerzy S, Dąbrowski* ^Łepidopterofeuna 
świętokrzyskiego Parku Herodowego a zastosowanie prepecetów 
BacciWas thuringensis w akcjach lotniczych zwalczania zwójek 
jodły nb terenie Parku Narodowego". Ze względu na to, że refe
rat wywołał ożywioną dyskusję i był jedynym referatem związanym 
z obszarem świętokrzyskiego Barku Ba rodowego, niżej podaj? całe 
streszczenie referatu autorstwa dr hab. J.S, Dąbrowa kie- 
g o.

Autor omówił niektóre konsekwencje, jakie pociągnie zastoso
wanie w Parku narodowym nowoczesnych metod ochrony laau przy 
zwalczaniu wyłogówki jedlineczki /£horisj;oneura murinane_Hb,/ 
szkodnika nękającego jodły.

Parki narodowe w szybko przekształcającym aię pod względem 
czynników antropogenicznych środowisku naturalnym człowieka, 
spełniają obecnie niezwykle ważną rolę. Stały się ona "bankiem 
genów" dla coraz liczniejszych gatunków autochtonicznych, które 
tam jedynie stały jeszcze szanse przetrwania. Barki narodowe są 
równocześnie tzw. "wzorem zerowym", niezbędnym dla wszelkich 
metodycznych badań naukowych. Be glon Gór świętokrzyskich należy 
do słabiej zbadanych pod względem entomofaunistycznym, a szcze
gólnie mało poznana jest lepidopterofauna Świętokrzyskiego Par
ku Herodowego. Góry świętokrzyskie, jedne z najstarszych Gór 
Europy posiadają specyficzny klimat lokalny. Nie można wiec wy
kluczyć istnienia tutaj lokalnych podgatanków a nawet gatunków 
endemicznych. Po zabiegach prowadzonych systematycznie od 1976 
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do 1979 soku nie sposób określić strat, jakie być może poniosła 
nauka a szczególnie fauni, a tyka. Me wydaja ale możliwe zaakcep
towania stwierdzenia, że dzięki wyłączeniu z zabiegów bakteryj
nych rezerwatów ścisłych lepidopterofsuna Świętokrzyskiego Par
ku Narodowego pozostała nie naruszona. Rezerwaty te obejmują za
ledwie niewielką część ekosystemów parku, która jako siedliska 
motyli reprezentują stosunkowo jednostronne, -i wcale nie najbar
dziej zróżnicowane i interesujące obszary pod względem entomofa- 
unistyoznysu

Dopuszczenie do skażenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
preparatem bakteryjnym działającym na większość gatunków rzędu 
Łejddojgterą oraz na niektóre gatunki Hymenojrtęws, o działaniu 
nie sprawdzonym uprzednio nawet na skalę doświadczalną w lasach 
gospodarczych, wydaj• się oonajmnlej przedwczesna. W każdym przy
padku park narodowy nie powinien być traktowany jako poligon 
doświadczalny dla tak mało poznanego oręża, o nie znanych skut
kach ubocznych w skażanych nim biocenozach. Ponieważ przed roz
poczęciem akcji zwalczania wymienionych szkodników nie przepro
wadzono żadnej inwentaryzacji lepido pterofauny ani nie prowadzi 
się nawet bieżących badań nad procesami wyniszczania innych ga
tunków motyli poza jedynym gatunkiem Chorde^one^rą. murinaną_Hb,, 
określenie bilansu strat wydaje się już niemożliwe.

Nasuwa się pytanie, esy tak dalece posunięta ingerencja 
człowieka w naturalne, słabo przeobrażane ekosystemy omawianego 
obszaru, pozwala jeszcze na stosowanie tutaj terminu "park naro
dowy” , Po zastosowaniu bowiem preparatu "Delpsi", eliminującego 
prawdopodobni.® setki gatunków motyli oraz pewne gatunki błonkó- 
wefc a nawet introdukcji obcych entomofaunie tego regionu zoogeo— 
graficznego pasożytów owadzich, podstawowe funkcje i cele dla 
jakich powołano Świętokrzyski Park Narodowy zostały jak się wyda
je bezpowrotnie zniweczone. Obecnie odpowiednim terminem może 
być dla tego obszaru "park krajobrazowy" lub "przestrzeń chronio
nego krajobrazu%

Bezpośrednio po wygłoszeniu referatu przystąpiono do dyskusji 
W obszernych wystąpieniach prof. inż. S.WiąckOwski oraz 
dyrektor Sw.Parku Narodowego inż. A, Miernik wyjaśnili, 
że opylań preparatami BaccilŁus, thurńngensis nie przeprowadzało



8G

-się i nie będzie prowadzić w rezerwatach ścisłych Świętokrzyskie 
_go Parku Herodowego. Hie zachodzi więc obawa» by na tych najcen
niejszych dla nauki obszarach Puszczy Jodłowej nogło dojść do 
zagrożenia słabo tu poznanej entomofauny. Dyskutsncl podkreśli
li» że w innych częściach Parku Herodowego zabiegi te są stoso
wane, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się szkodników poza 
granice Parku, _

2, Doe. inż. Meozyałes K r s y w i a k is *0 stanie badań 
lepldopterofauny motyli dziennych w Polsce?,' Ha wstępie refera
tu prelegent wspomniał o dalszy* zanikaniu niektórych gatunków 
motyli dziennych w Polsce. Problem ten autor referatu szerzej 
omówił na H Sympozjum Łepidopterologicznym w Krakowie.1 Jednak 
od tego czasu stale obserwuje się zanikanie i innych» uprzednio 
nie wymienionych gatunków. Stan poznania fauny motyli dziennych 
naszego kraju Jest bardzo nierównomierny,' Z północno-zachodnie
go obszaru Polski nadal opieramy się na badaniach U r b a h- 
n a, z Pojezierza Sazurskiego mamy bardzo skąpe dane, natomiast, 
dobrze poznane są motyle dzienne Puszczy Białowieskiej, chociaż 
i tu w ostatnich latach obserwuje się duże zmiany. Sie udało się 
potwierdzić jedynego stanowiska motyla znanego w Polsce wyłącz
nie z Puszczy - £oenon£mjgha °edl£PU8 ssp. i^pocellata Krzyw.» 
a w związku z zarastaniem torfowisk wysokich w borach bagien
nych do ogromnej rzadkości należy obecnie Bolonia jąlethsa sep. 

Krzyw. Z części centralnej naszego kraju mamy 
przestarzałe dane. He szczęście istnieją zbiory, na podstawie 
których można zorientować aię jakie gatunki występują na Wyży
nie Łódzkiej /zbiór Z. Śliwińskiego/» w Wielkopolsoe 
itp. Do znacznie lepiej, -a nawet do bardzo dobrze opracowanych 
należą południowe regiony naszego kraju. Dobrze poznane są moty
le dzienne Śląska, okolic Krakowa, Pienin, Tatr i Bieszczadów 
Zachodnich.

3. Int, Edward Pa 1 i ks HStan badań nad motylami nocnymi 
Puszczy Białowieskiej*. Prace terenowe na obszarze Puszczy 
Białowieskiej zostały zapoczątkowane przez autora w 1970 roku. 
Stosowano powszechnie znane metody odłowów metyli, używając do 
tego celu lamp rtęciowych, przynęty oraz na szeroką skalę prowa
dzono hodowlę. Wyniki badań przeprowadzone na omawianym obszarze 
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w określa międzywojennym opublikował JI. Giey-sztor 
w roku 1938, wykazując z terenu Puszczy 229 gatunków motyli 
t.zw. nocnych /Geometridaa, Hoctuidae i In./. Referent w ciągu 
9-letnich, intensywnych badań zebrał 486 gatunków, a więc 
przeszło dwukrotnie więcej niż znamy z opublikowanych danych. 
Mewątpliwie lista gatunków znacznie wzrośnie po przejrzeniu 
zbiorów gromadzonych w Puszczy Białowieskiej przez mgr.inż. 
A. Kokota i doc.dra S. Gruszkę z Wrocławia, 
Z,' Śliwińskiego z łodzi i dra R, Szpona 
z Dzierżoniowa.

Hajciekawszą grupę gatunków wykrytych przez autora stano» 
wią gatunki o północno-wschodnim zasięgu,1 Gatunki te z obszaru 
Polski znane są wyłącznie z Puszczy Białowieskiej, Augustow
skiej oraz z niektórych rejonów Pojezierza Mazurskiego. Dla przy
kładu wymienić tu można LaothoS tremulae /Fiaher de Waldhaim/ 
oraz Iidmorgha contusa Brr., gatunek liczniej występujący na po
graniczu tajgi i tundry. Do gatunków związanych z torfowiskami 
wysokimi, a znalezionymi W Puszczy należy Syngrajjha tó.£rogamma_ 
/Hbn.7 oraz wiele gatunków borealno-alpejskich i eurosyberyj- 
skich /Boarmia jubata Thnbg., B.lięhęnaria Hufn,, £yga.£ra_ timon 
Hbn, i inne/. W najbliższych latach autor projektuje przeprowa
dzenie odłowów wczesną wiosną i.późną jesienią co zapewne przy
czyni się do zwiększenia liczby gatunków znanych z tego obszaru.

Referatem inż, E. Palika zakończono obrazy przedpołud
niowe. Po wspólnym obiedzie obrady wznowiono. Prowadził je prze
wodniczący Sekcji Lepidopterologicznej, Z. Śliwiński.

4. Mgr Marian Chros towa kij ^Szlaczkoń długclo- 
tek torfowiec /£oliąs jjalaeno Ł,/ - relikt epoki lodowej 
W części wstępnej referatu autor zapoznał uczestników Sympozjum 
z filogenezą i rozsiedleniem rodzaju £ol,ias ?. na świecie, a cały 
referat ilustrowany był pięknymi, barwnymi tablicami wykonanymi 
przez referenta. Jednym z najciekawszych szlaczkoni jest niewątpli
wie Collas £ala_eno I.. Jego życie i rozwój związane eą z torfowis
kami wysokimi, na których występuje borówka bagienna /Vaccinium 
Uliginosum Ł./ stanowiąca pożywienie jego gąsienicy. Jest on ele
mentem euro-azjatyckim naszej fauny. Znany jest z obszarów sub- 
arktycznych a nawet arfctycznych. W Skandynawii występuje jako
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£, jalaęno jga.laeuo 88 tundrze północno-europejokiejj na 
Syberii północnej» w Japonii, Alpach i na Jurze jako Cijgalaeno 
asp. eprogomene 0, W Suropie środkowej występuje omawiany ga
tunek jako ssp. <m£P£PE? Esp. na rozproszonych stanowiskach, bę
dących bliższymi i dalszymi przedpolami lądolodu plejstoceńskie- 
go. W Ameryce Północnej występuje nad Zatoką Hudsons i na Alasce 
jako forma C.jjalaeno f .jialidnldeB Stgr* i C._galaęno i. jgalidns 
Boisd. W naszym kraju występuje jeszcze na licznych stanowiskach 
ale miejscami ginie /Hizlna Śląska/. Zanikanie w Polsce tego ga~ 
tanku spowodowane jest osuszaniem i zalesianie® torfowisk wyso
kich. Aby nie dopuścić do jego całkowitego wyginięcia należałoby 
na stanowiskach, gdzie gatunek ten występuje, powiększyć liczbę 
rezerwatów i parków krajobrazowych. Jako relikt epoki lodowej 
£.palae,no osp. £urogoae Esp, winien zostać w naszym kraju obję
ty ochroną gatunkową.

5. Hgr Marian Bielewicz? “Motyle większe Bieszcza
dów Zachodnich®. Autor przedstawił wyniki badać przeprowadzonych 
w ostatnich siedmiu latach. W związku z intensywnymi badaniami 
terenowymi prowadzonymi przez autora, Bieszczady Zachodnie stały 
się pod względem lepldopterologLcznyz jednym z najlepiej pozna
nych obszarów w uaazya kraju, gdzie liczba poznanych gatunków 
t.sw. motyli większych wynosi 820.

6. pr A, Skalski? “Migracje. Spłdngidse w Polsce"* 
Ze względu na bardzo ograniczony czas, referent w kilku zdaniach 
omówił parę gatunków Sphingidęe odbywających dalekie wędrówki, 
jak np. Acherontia 8_trogo£ Ł. esy Celsric lia.e.aia SSP« 
Ssp. Gatunki z rodziny Sphinjrtaae znane są na całym świście z 
dalekich wędrówek. W naszym kraju na 20 gatunków 6 odbywa dale
kie wędrówki, a do najbardziej znanych należy zawisak  
/Herse oonrolruli 1, /.

powojosd.ee

W dalszej ozęści obrad wygłoszono następujące doniesienie»

- kol. Jerzy Budzik podał nowe stanowiska występowanie 
Brenthls ćeghne /Schiff. et Den./as Pojezierzu Mazurakdsu Ga
tunek ten w Polsce znany był jedynie z kilku okazów, a wystę
powanie jego wyBsgało potwierdzenia.’

- kol. Bdward Adamczak podał nowe stanowisko występowania 
w Pałace Łyoaena halle /Schlffjet Den./w okolicy Oleśnicy.

powojosd.ee
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Ten rzadko spotykany gatunek w naezym kraju znany jest do
tychczas z kilku odosobnionych stanowisk.'

— dr Jolanta Napiórkowska omówiła kilka szkodli
wych w gospodarce rolnej Hccttjidae występujących w okolicach 
lublina.

- prof.dr inż. Stanisław Kapuściński podał nowe 
stanowisko występowania w Polsce miskosza berberowiaczka 
/Carpopsina_ berberidella H;S. 1853/ /LejąldojJteraj Carpopsi- 

nidae/. Stanowisko tego ogromnie interesującego gatunku znajdu
je się w okolicy Krakowa. Dotychczas znany był on wyłącznie z 
Pienin. Autor doniesienia podaje, że areał omawianego gatunku 
jest znacznie mniejszy od areału rośliny żywicielskiej - ber
berysu pospolitego /Berberie vulgaris L./,‘

Bezpośrednio po wygłoszonych referatach i doniesieniach od
była się przyśpieszone o dwie godziny przez dyrekcję ?Jodłowego 
Dworu?, w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze wapólna kolacja. 
Podczas kolacji ustalono, że następie, V Sympozjum Sekcji Lepi- 
dopterologicznej odbędzie się w Zakopanem.

W drugim dniu Sympozjum, przy pięknej słonecznej pogodzie, 
odbyła się prowadzona przez mgr J.K.' Kowalczyka wy
cieczka do interesujących rezerwatów świętokrzyskiego Parku Na
rodowego.

Zygmunt Śliwiński

IV COLLOQUIUM ON AETERYGOTA, MOGILANY, 28-31 VHI 1979

. Tradycyjnie już na łamach Biuletynu Informacyjnego PTE 
omawiam międzynarodowe spotkania badaczy Apterygota. Czwarte 
takie spotkanie zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ tym 
razem jego gospodarzami byli Polacy i - zgodnie z uchwałą podję
tą w czasie III Colloquium w SBdertalje - poświęcone było pamię
ci Prof. Dra Jana Stacha, naszego znakomitego badacza owa
dów bezskrzydłych. Omawiane Colloquium odbyło się w Ośrodku 
Konferencyjnym PM w Mogilanach pod Krakowem. Przybyło 48 uczest
ników, reprezentujących 17 krajów. Najliczniekszą grupę /12 osób/ 
stanowili Polacy, z Pranej! przybyło 8 osób, zaś s REN 4 osoby.
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Io trzy osoby reprezentowały Austrie, Czechosłowacje i UBD» 
■po dwie Brazylie, Holandie. Horwegię 1 Portugali®, zad po
jedynczy badacze Australie, Belgie, Chiny, Finlandię, Wielką 
Brytanie, Włochy 1 ZSRR.

Wstępny odczyt — poświęcony wspomnieniom o Prof. Sta
chu - wygłosił Prof.- dr Marian Młynarski z Zakładu 
Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej BAK. W części roboczej 
zjazdu wygłoszono 48 referatów i doniesień, trzy dalsze donie
sienia przedstawiono w formie ”posterów^, Tylko dwa z przedsta
wionych doniesień dotyczyło Protura, 10 Thjsanijra, zaś pozostałe 
Collembola. Digluie omówiono szerzej tylko w jednym referacie, 
poświęconym anatomii porównawczej Ento^natha. Stosunek ilościowy 
referatów nieźle odpowiada sytuacji panującej wśród badaczy 
Apte^ygota - Diglurs grupą nader zaniedbaną, Protura i Thj- 
sanura badane przez nieliczne osoby, zaś Collembola badane chęt
nie, intensywnie i w wielu aspektach.

W krótki® omówieniu trudno wymienić nawet wszystkie tematy 
referowanych doniesień,' Dominowała - ogólnie mówiąo - tematyka 
ekologiczna. Tu znalazły się zarówno referaty o faunie poszcze
gólnych środowisk, jak i o fenologii, dynamice populacji czy 
strategii ewolucyjnej. Omawiano też wpływ poszczególnych czyn
ników /zwłaszcza antropogennyoh/ na skoczogonki glebowe, jak i 
bardzo szczególne zbiorowisko skoczogonków, jakim jest fauna 
naśnieżna. Drugą dużą grupą tematyczną były badania anatomiczne— 
ultrastrukturalne. Były to zarówno szersze referaty poświęcone 
zagadnieniom porównawczym, jak i opisy poszczególnych struktur 
czy stadiów. Wciąż jeszcze mikroskop elektronowy i skanning 
pozwalają opisywać nowe szczegóły, ważne zarówno dla zrozumienia 
funkcji poszczególnych organów, jak i dla zrozumienia zagadnień 
filogenetyczne systematycznych. Kilka doniesień poświęcono roz
maitym aspektom morfologii i fizjologii form ekomorficznych oraz 
kariologii - i to zarówno w aspekcie geograficznej zmienności 
kariotypu, jak i jego znaczenia dla spekulacji filogenetycznych. 
Stosunkowo a Łabo reprezentowana była systematyka i zoogeografia. 
Dziedzinom tym poświęcono m.in. trzy referaty o niektórych ekoczo- 
gonkach australijskich, dwa dotyczące rozmieszczania, filogenii 
i taksonomii poszczególnych rodzajów oraz jeden o skoczogonkach 
z bursztynu bałtyckiego. Pizjologii skoczogonków i ich beharioru 
dotyczyły pojedyncze referaty - jeden s nich ilustrowany znakomi
tym filmem o skoku skoczogonek.
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Obok "klasycznych” referatów trzy doniesienia przedstawio
no w formie ?poa terów?. W tej też formie przedstawiono materiał 
ilustracyjny do kilko wygłoszonych referatów, oo znacznie ułat
wiło późniejszą dyskusję* Dzięki temu, że zjazd trwał 4 dni, 
udało się organizatorom aapewnić dużo czasu dla indywidualnych 
kontaktów miedzy uczestnikami. Podobnie jak w innych zjazdach - 
swobodna, prywatna dyskusja jest niemal równie cenna jak ofi
cjalne wystąpienia.

Poszczególny® sesjom przewodniczyli kolejno: prof. dr 
Czesław Jura /Kraków/, dr Jean Marc 1 h i b a u d /Brunoy/, 
dr Joeef Nosek /Bratysława/, prof. dr Heinz J a n et
ach e k /Innsbruck/, dr Bis H. G, J o o s e /Amsterdam/, 
prof. dr Romano D a 1 1 e i /Siena/, zaś dyskusji generalnej 
prof. dr Paul Casaagnau /fuluza/,

W czasie trwania zjazdu czynna była wystawa prac prof,' 
Stacha. Następne, V Colloquium on Apterygota postanowiono 
zorganizować w Louvain sur Neuve /Belgia/ i poświęcić je pamię
ci belgijskiego badacza Ą,p_t e rygo ta , V. Wiliama.

Omawiany zjazd organizowali wspólnie pracownicy Zakładu 
Zoologii Systematycznej i Zoogeografii UJ /dr S.' Biliń
ski, dr J,' Klag/ oraz Zakładu Zoologii Systematycznej 
i Doświadczalnej PAN/dr W, Weiner i niżej podpisany/,'

Andrzej Szeptycki

VII SYMPOZJUM SEKCJI ENTOMOLOGU LEŚNEJ PTE, "PRZYCZYNY I PRZE
BIEG MASOWYCH POJAWÓW SZKODNIKÓW LEŚNYCH W POLSCE?, KAMPINOS, 

14-15 IX 1979

Sympozja naukowe Sekcji Entomologii Leśnej PTE stały się 
już tradycją. VII Sympozjum odbyło się na terenie Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Jak zwykle, uczestnikami byli przedstawiciele 
pionu naukowego Ł praktyki, pracujący nad zagadnieniami związa
nymi z entomologią leśną i ochroną lasu. Główny temat spotkania 
został przedstawiony w referatach i rozwinięty w ożywionej, 
dyskusji:
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1. Prof. K. T aw i d - Problem wzrastania liczebności 
populacji owadów.

2. Doc. A. Leśniak - niektóre najnowsze teorie dyna
miki populacji owadów leśnych.

3, Doc. K. Boru siewie® - Zawartość niektórych pier
wiastków w organizmie cetyńca większego /Tomlauą 
w terenach zanieczyszczeń przemysłowych powietrza.

4. Dr E. G ó r n a ś - Dynamikę populacji borecznika.
5. Dr A. K o 1 k - Hola feromonów w dynamice populacji owadów.
6. Dr A. Król- Wpływ czynników abiotycznych na nasilenie 

występowania szkodników wtórnych i technicznych przedplono- 
wych drzewostanów sosny pospolitej na przykładzie LZD Krynica.

7. Mgr B, Końca - 25 lat działalności ZOL w Krzyżu oraz 
Szpak jako czynnik ograniczający populacje masowo występują
cych owadów w lesie.

8. Prof. Z. Sierpiński - Wpływ czynników antropoge
nicznych na występowanie szkodliwych owadów leśnych.

9. Doc. K. G ą d e k - Przyczyny i przebieg gradacji zwójek 
jodłowych w Górach Świętokrzyskich.

Referaty były bardzo interesujące i przedstawiały nowe 
osiągnięcia poszczególnych ośrodków badawczych. Informacja o wy
nikach badań i możliwościach zastosowania niektórych z nich w 
praktyce ochrony lasu wywołały duży oddźwięk wśród słuchaczy, co 
znalazło wyraz w dyskusji, w której zabierali głos niemal wszys
cy uczestnicy Sympozjum.

W części poświęconej zagadnieniom praktycznej ochrony lasu — 
niezwykle sugestywny obraz zniszczeń i dalszych zagrożeń lasów 
półn.-wsch. Polski /mniszka, borecznik, strzygcnia, zawodnica 
świerkowa i in./ przedstawił Kol. mgr Podała. Hiektóre z 
tych terenów zostały już po raz piąty zaatakowane przez szkodni
ki. Sytuacja w tych drzewostanach jest groźna i wydaje się, że 
również w następnym roku nie ulegnie zmiania. Interesujący był 
także przeglądowy referat prof. Sierpińskiego 
przedstawiający wiele różnorodnych'przyczyn ułatwiających i umoż
liwiających powstawanie gradacji szkodników m.in. - monokultury, 
wprowadzanie górskich odmian drzew na niż, cięcia pielęgnacyjne 
prowadzone w nieodpowiednim czasie, nawożenie, niewłaściwa lokali
zacja obiektów przemysłowych, w tym obiektów przemysłu leśnego.
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V? podsumowaniu obrad przewodnicząca podziękowała wszyst
kim uczestnikom sa przybycie 1 żywy udział w dyskusjach. Równo
cześnie złożyła podziękowanie Zarządowi Głównemu P3E za umożli
wienie, a p. Zofii Kismanowskiej osobiście za ogrom
ny trhd i wkład pracy w zorganizowanie Sympozjum.

Ponadto poinformowała zebranych, że Komisja Ochrony Lasu 
PPL zwróciła się do Sekcji Entomologii Leśnej PTE o wspólne 
organizowanie sympozjów; Sympozja Sekcji są bowiem wysoko oce
niane jako przedstawiające nowe a istotne problemy ochrony lasu, 
a więc mogą byó traktowane również jako element szkoleniowy, 
zwłaszcza dla kolegów pracujących w terenie. Propozycja ta zos
tała przez zebranych zaakceptowana.

W części terenowej Sympozjum zwiedzano najpiękniejsze rezer
waty Puszczy Kampinowskiej a także oddziały, w których 1972 roku 
wystąpiła masowo strzygonla cholnówka. Oprowadzał po Puszczy, 
udzielając wyczerpujących wyjaśnień, dr Marek Ferchmln, 
kierownik Stacji Kaskowej Kampinoskiego Parku Rarodowego.

Następne, PIH Sympozjum odbędzie się prawdopodobnie na te
ranie Olsztyńskiego OZLP w połowie września 1980, a tematem bę
dzie ^“Analiza metod prognozowania masowych pojawów szkodników 
leśnych”. : ,

Krystyna Boruslewicz-

Recenzje,, informacje wydawnicze

H. D 1 n g 1 e, /ed./: Brolution of Insect mlgration and dia- 
pause /Ewolucja wędrówek i diapauzy owadów/. Proceedlngs In 
Life Sciences, Springer-Verlag, Rew York - Heidelberg - Berlin, 
1978, 284 str. 1

Ważnym wydarzeniem podczas obrad XV Międzynarodowego Kon
gresu Entomologicznego zorganizowanego w sierpniu 1976 r. w Wa
szyngtonie /USA/ było sympozjum zatytułowane: ”Evolution of 
escape in space and tlme”. Wygłoszone na tym sympozjum referaty, 
podkreślające przydatność badań nad wędrówkami i dla pauzą owadów 
w poznaniu procesu ewolucji tych zwierząt, zostały zebrane, opra
cowane i opublikowane przez Hugh Dlngle a w recenzowanej 
przez mnie książce.
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Książka te została podzielona na trzy następujące części» 
grupujące tematycznie zbliżone referaty? a/ Migracje owadów; 
b/ Dla pauza i jej związki z fenologią i różnymi aspektami cyklu 
życiowego owadów; c/ Powiązania migracji owadów z diapauzą z 
punktu widzenia ewolucji.

Owady migrują ze środowisk nie sprzyjających ich rozwojowi 
do nowych miejsc, w których mogą się rozmnażać i które kolonizu
ją. Migracje te są ściśle regulowane czynnikami ekologicznymi i 
fizjologicznymi. Pierwsze dwa referaty dotyczą tych zagadnień. 
M. A. Rankin omówiła stan badań nad rolą hormon ów /szcze
gólnie hormonów juwanilnych/. w fizjologii migracji. Wskazała ona 
na pozytywny wpływ tych hormonów na zjawisko wędrówek owadów. 
Make zawartość hormonów juwanilnych w ciele owadów przyczynia 
się do osiągnięcie przez nie dojrzałości płciowej, średnia za
wartość JH stymuluje migracje owadów np. z rodzaju Onoo.geltus, 
zaś wysokie stężenie tych substancji sprzyja reprodukcji. £. C, 
R a i n e y podsumował dotychczasowe wyniki badań nad wpływem 
powiązań między migracją a rodzajami wiatru na ekologię wędrow
nych owadów.

Druga część książki dotyczy zagadnień diapauzy, rozwoju 
oraz fenologii i obejmuje 6 publikacji, które dotyczą znaczenia 
diapauy w życiu owadów, e także czynników indukujących, podtrzy
mujących i kończących to zjawisko. M. J. i C. A. T a u b a r o- 
w i e oraz S. M a a s k i przeprowadzili badanie porównawcze 
nad ekologią i biologią spokrewnionych gatunków owadów w celu 
zanalizowania przystosowań decydujących o fenologii cyklu rozwo
jowego, jej ewolucji i związkach z procesem diapauzy. H. A. 
H o y podała przegląd prac dotyczących między- i wewnątrzpopu- 
lacyjnej zmienności diapauzy owadów i roztoczy oraz wskazała na 
praktyczne znaczenie tych publikacji w entomologii stosowanej. 
Końcowe trzy praoe tej sekoji dotyczą diapauzy i rozwoju niektó
rych gatunków owadów, fenologiezna adaptacje i polimodelne wzory 
odzyskiwania aktywności przez diapauzujące owady były przedmio
tem referatu G.P. Waldbauera. J. Lucae omówił 
dane dotyczące indukcji diapauzy u różnych gatunków Drosophila 
s terenów północnych i subarktyeznych. Autor ten podkreślił zna
czenie tych muszek, które od dawna są szczegółowo badane przez 
genetyków, w poznaniu genetycznych podstaw zmienności fenologicz- 
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uej» C. A. 1 3 t o c k zajął się zagadnieniami dotyczącymi 
zmienności przystosowań ekologicznych /długość rozwoju, możli
wość hibernacji/ w naturalnej populacji ^eta^ia smithd.1. Wszyst
kie wyżej wymienione prace podkreślają znaczenie genetycznej i 
środowiskowej zmienności owadów w synchronizacji ich fenologii 
poprzez diapauzę i rozwój.

Prace tworzące trzecią część książki dotyczą owadów, u 
których i wędrówki i dia pauza są integralnymi częściami cyklu 
życiowego. C. Solbreok omówił powiązania między migra
cją, dla pauzą i rozwojem owadów na przykładzie Heacoijrphus. 
bi£rucis. K. VepsaiBinen przeprowadził porównanie 
10 gatunków europejskich Gerris, których populacje wykazują różne 
stopnie polymorfizmu, jeśli chodzi o długość skrzydeł i woltyl- 
nizm. Autor przedstawił wyniki badań nad genetycznymi i środo
wiskowymi czynnikami determinującymi te cechy z uwagi na izola
cję miejsca bytowania, gęstość populacji, itp. W końcowej pracy 
H. D i n g 1 e porównał migracje i diapauzę poszczególnych 
gatunków i populacji owadów z rodzaju Onęojjeltgs występujących 
w strefie tropikalnej, umiarkowanej, a także na wyspach. Wszyst
kie trzy wyżej zasygnalizowane prace podkreślają istotną role 
powiązań "migracja - dlapauza” w ewolucji cyklu życiowego owadów.

Książkę kończy podsumowanie materiałów sympozjum przygoto
wane przez 3'R.K. Southwooda.

Celem sympozjum, a także i omawianej książki, nie było 
kompletne przedstawienie stanu badań nad zjawiskami wędrówek i 
diapauzy owadów, lecz tylko podkreślenie nieodłącznośoi migracji 
i diapauzy w badaniach ewolucji owadów. Zadanie to książka speł
niła dobrze i zaciekawi bardzo polskich czytelników zaintereso
wanych tymi zagadnieniami.

Stanisław Ignatowicz

B. Klausnitzer, W Sender, unter Mitarbeit 
D, KBnigstedt, 0. Jarlach - Die BockkSfer 
JŁŁtteleuropes, Cerambycidae /Kózkowate - Cerąabycidae Europy 
środkowej/, Die Heue Brehm-BBcherei 499, A. Ziemsen Verlag, 
DDE, Wittenberg Lutherstadt 1978, 222 atr., 132 rys., 3 tablice 
z 27 barwnymi rycinami, 47 poz. bibl., cena 23,80 M /DDB/,'
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W 1978 roku w znanej u naa serii wydawniczej ^Die Beue 
Brehm-Bącherei* ukazał się kolejny zeszyt obejmujący rodzinę 
kózkowatych /Cerambjcidae/j Podobnie jak i poprzednie zeszyty 
ma on charakter monograficzny, obejmując w sposób skondensowany 
najważniejsze zagadnienia z zakresu taksonomii, faunistyki, 
biologii i ekologii omawianej rodziny chrząszczy.' Treść książ
ki została ujęta w 13 głównych rozdziałach, które w dalszej 
kolejności zostały podzielone w oparciu o układ hierarchiczny 
na bardziej szczegółowe części.

We wstępie podano przegląd najważniejszych,, do ychczas opu
blikowanych opracowań o charakterze monograficznym kózkowatych 
Europy środkowej. Jednak mimo tego istnieje jeszcze wiele luk 
w naszej wiedzy, zwłaszcza w znajomości biologii i ekologii nie
których gatunków. Stąd też Autorzy postawili sobie za cel opra
cowanie zwartej, a zarazem obszernej tematycznie monografii tej 
rodziny.

W drugim rozdziale /Systematyka/ omówiono stanowisko rodzi- 
ny Cerambgcidae w systematyce chrząszczy, podając równocześnie 
najważniejsze jej cechy charakterystyczne, z wyróżnieniem cech 
plesio- i apomorficznych. Eastępnie na tle krótkiego rysu histo
rycznego podano obecnie przyjęty podział na 9 podrodzin, z któ
rych tylko 7 jest reprezentowanych w Europie środkowej /Baran- 
drinae, PrionŁna_e, ^s®t^nae» Lejsturinae, Ceramb^-
cina£, Lamiinae/. Ba zakończenie rozdziału zestawiono bardzo 
proste i łatwe w użyciu, tekstowe klucze do oznaczania środko- 
woeurope jakich podrodzin i rodzajów kózkowatych na podstawie 
imagines, przy czym uwzględniono w nich również rodzaje wystę
pujące głównie w południowej i południowo-wschodniej Europie. 
Cechy podane w tych kluczach zostały przedstawione w oddzielnie 
opracowanym rysunkowym kluczu, obejmującym 6 tablic /na 25 stro
nach/, zawierających schematyczne, ale zarazem bardzo pomysłowe, 
instruktywne i oryginalne rysunki. W dotychczasowym piśmiennic
twie brak było tego typu ujęcia klucza do oznaczania podrodzin 
i rodzajów ^ęramb^ci^dae.

Morfologie imago przedstawiono w rozdziale 3 w sposób bardzo 
zwięzły i zwarty, zamieszczając bardzo interesujące, oryginalne 
zestawienia w formie wykresów lub tabel /np. przeciętna długość 
ciała środkowoeuropejskich Ceramb^cidąe/.
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V rozdziała 4 /Rozprzestrzeniśnie i częstość występowania 
gatunków/ zestawiono wiadomości dotyczące font kopalnych i roz
siedlenie kózkowatych na świacie /około 30 000 gat./, w Europie 
środkowej /233 gat./ i Monieckiej Hepublice Demokratycznej 
/168 get./. W zakończeniu podano bardzo interesujące informacje 
r.R temat wyboru nisz ekologicznych przez poszczególne gatunki, 
ich preferencji troficznej oraz różnych typów ekologicznych zgru
powań kózkowatych w zależności od rośliny żywicielskiej larwy i 
rodzaju zasiedlanego materiału lęgowego /drzewa stojące i leżące, 
rniakip odłaiuane gałęzie itp^/.

Opis biologii i etologll kózkowatych przedstawiono w 5 roz
dziale. Omówiono w nim również morfologie jaja, larwy i poczwar- 
ki oraz podano wiele bardzo interesujących informacji ekologicz
nych i ekologicznych /aktywność i okres rójki, wydawanie dźwię
ków przez imago, zespoły i zgrupowania gatunków itp./j ® części 
dotyczącej larw zamieszczono bardzo zwarty i łatwy w użyciu klucz 
do oznaczania podrodzin i niektórych rodzajów,

V kolejnych dwóch rozdziałach omówiono długość trwania cyklu 
rozwojowego oraz proces zimowania.

W rozdziale 8 /Siły oporu środowiska i wrogowie naturalni/ 
bardzo krótko przedstawiono wpływ drapieżców, pasożytów, mikro
organizmów patogenicznych i niekorzystnych czynników abiotycznych 
na rozwój populacji kózkowatych. Również bardzo krótko omówiono 
w następnym rozdziale gospodarcze znaczenie kózkowatych, jako 
szkodników w leśnictwie i przemyśle drzewnym, a także w rolnic
twie i ogrodnictwie. Ponadto przedstawiono pozytywną role jaką 
spełniają niektóre gatunki z tej rodziny w. biocenozie leśnej, 
przyczyniając się do przyśpieszania procesów humifikacji i mine
ralizacji substancji roślinnej. Ha zakończenie rozdziału poruszo
no zagadnienia związane z ochroną gatunków rzadkich lub ginących.

Hej obszerniejszym /około 41# objętości/ jest 10 rozdział, 
zatytułowany: ^Środkowoeuropejskie rodzaje i gatunki Cerambjcidae" 
Zamieszczono w nim klucze do oznaczania 42 rodzajów i 207 gatun
ków oraz ich przegląd w układzie systematycznym. Przy omawianiu 
Poszczególnych gatunków podano ich nazwy niemieckie, najważniejsze 
cechy taksonomiczne, rozsiedlenie, rośliny żywicielskie, krótki 
opis biologii i cyklu rozwojowego oraz okres pojawu imagines 1 ich 
rolę w gospodarce człowieka.
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Zestawienie piśmiennictwa obejmuje zaledwie 47 pozycji, 
chociaż z treści książki wynika, że Autorzy korzystali z więk
szej liczby publikacji. Hównież kilka pozycji cytowanych w 
tekście nie jest ujętych w zestawieniu literatury.

Ha końcu książki zestawiono rejestr nazw Łacińskich i 
niemieckich taksonów oraz bardzo pomocny indeks niemieckich 
nazw rodzajowych i gatunkowych roślin żywicielskich kózkowatych 
i ich odpowiedniki Łacińskie.

Omawiane opracowanie, napisane przez znanych entomologów 
niemieckich - Bernharda Klausnitze r4a z Lipska i 
Friedricha Sendera z Jeny, stanowi bardzo cenną pozycję 
w piśmiennictwie europejskim. Oryginalny, a zarazem bardzo in
teresujący jest nie tylko sam układ treści, ale również wiele 
zagadnień przedstawionych w sposób bardzo nowoczesny, zwłaszcza 
w części dotyczącej taksonomii i faunistyki. Pomimo stosunkowo 
niewielkiej objętości, opracowanie to ma charakter zwięzłej mo
nografii. Wartość książki‘podnoszą również liczne rysunki, tab
lice, fotografie i tabele, z których większość jest oryginalna. 
W przyszłości, przy wznowieniu wydania należałoby jednak uzu
pełnić informacje dotyczące biologii, etologii i ekologii posz
czególnych gatunków o nowsze dane z piśmiennictwa.

Omawiana książka, wydana bardzo starannie z pewnością bę
dzie bardzo przydatna dla krajowych specjalistów zajmujących 
się rodziną Cersmb^cidae. Zamieszczone w niej klucze do oznacza
nia Imagines 1 larw są bardzo jasno sformułowane i doskonale 
ilustrowane, co z pewnością ułatwi posługiwanie się nimi’, zwłasz
cza początkującym entomologom i praktykom, pracującym w leśnic
twie i przemyśle drzewnym.

Jerzy Hi Starzyk

V, G, Doli n, Opredelltel llclnok zukov - scelkunov fauny 
SSSR /Klucz do oznaczania larw sprężyków fauny ŹSEB/, Izdatel- 
stvo "TJrozaj", Kier, 1978, 124 str., 262 rys., cena 70 kopi

Larwy wielu gatunków El^tertdae nie są dostatecznie pozna- . 
ne, dlatego też każde opracowanie z tej dziedziny jest bardzo 
oenae. Dotychczas ukazało się niewiele kluczy do oznaczania 
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postaci larwalnych. Z ważniejszych należałoby wymienić praces 
Cerepanova, Dolina, Rudolpha. Poprzed
ni klucz opracowany przez Dolina odnosi się do larw 
występujących w europejskiej części ZSRR, zaś 3 e r e pano
ra do larw Zachodniej Syberii. R u d o 1 p h- zajmował się 
larwami zasiedlającymi tereny HRD i RKS.’

Obecnie wydany klucz obejmuje 257 gatunków larw fauny ZSRR, 
z tego około 100 opisanych po raz pierwszy. Jest on przeznaczo
ny zarówno dla entomologów, studentów i wykładowców, jak i dla 
specjalistów zajmujących się ochroną roślin.

W pierwszej części autor wskazuje na rolę larw /pożytecz
ną i negatywną/ w przyrodzie i gospodarce człowiekai Podaj e tak
że ogólną charakterystykę budowy zewnętrznej larw.

Zasadniczy rozdział opracowania stanowi część systematycz
na. Rodzinę Eląteridąe dzieli autor na siedem podrodzins 
Agryjjninae z 6 rodzajami i 15 gatunkami, Hegastriinąe - 3 ro
dzaje, 18 gatunków, Diminae - 1 rodzaj, 1 gatunek,' Athoinąe - 
25 rodzajów, 108 gatunków, Oestodinae - 1 rodzaj, 1 gatunek, 
CardiojJhorJ-nae - 4 rodzaje, 29 gatunków, Elątąrdnae - 17 ro
dzajów, 85 gatunków. Liozba wydzielonych podrodzin w omawia
nej pracy jest mniejsza niż np. w kluczu Rudolpha z 
1974 roku, który przyjmuje układ systematyczny 12 podrodzin,Wyni- 
ka to stąd., że Dolin kompensuje w podrodzinie Ela.teridąe 
podane przez Rudol pha’ jako odrębne podrodziny; 
Amgedineą, Phjsorhininaą, Mel.anojtinaą, Adrastinae, Agrlotinae, 
a w podrodzinie Athoinąe; Denticollinaą i Ctenicerinąe. Klucze 
do oznaczania poszczególnych gatunków poprzedza krótka charak
terystyka budowy morfologicznej podrodzin, a następnie rodzajów. 
Przy każdym gatunku podany jest zasięg jego występowania oraz 
siedlisko, przy niektórych, również sposób odżywiania się; 
Klucz jest bogato ilustrowany, 262 dobrymi rysunkami ważnych 
szczegółów taksonomicznych.

Ostatni rozdział poświecony jest dość szczegółowo prak
tycznym sposobom walki z drutowcami.

Pozycja ta jest bardzo cenna i zainteresuje niewątpliwie 
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także i naszych specjalistów. Ze względu na to, że klucz za
wiera również duża liczbę gatunków występująeh w Polsce, 
będzie przydatny do oznaczania larw krajowych Elateridae.

Weronika Kornałowicz

G, Jurzitza - Onsere Idbellen. Die Libellen Mittele- 
uropas in 120 Earbfotos /Hasze ważki. Jfażki środkowej Europy 
w 120 barwnych fotografiach/.’ Bunte KoBmos-Taschenfąhrer, 
Pranckh^sche Verlagshandlung, W. Keller &: Co., Stuttgart, 
1978, 71 str.

Prezentowane opracowanie ważek występujących w środkowej 
Europie należy niewątpliwie do bardzo interesujących i wartoś
ciowych pozycji w piśmiennictwie odonatologicznym. Niemal poło
wę objętości tego opracowania zajmują piękne, barwne fotogra
fie ważek w różnych aspektach biologicznych, dobrze oddające 
ich naturalne ubarwienie, którego nie można w pełni przedstawić 
w sposób opisowy. Na wielu zdjęciach utrwalono zazwyczaj bardzo 
trudne do zaobserwowania szczegóły z biologii tych owadów. 
Oprócz ilustracji barwnych praca zawiera kilkadziesiąt rysun
ków wykonanych piórkiem, przedstawiających, głównie fragmenty bu
dowy morfologicznej, stanowiące najważniejsze cechy taksonomicz
ne. Dlatego też pozycja ta, jakkolwiek ma charakter opracowania 
popularnego, będącego pewną całością tematyczną, stanowi jedno
cześnie doskonałe uzupełnienie szeregu kluczy i opracowań monogra
ficznych.

Opracowanie składa się z 20 krótkich rozdziałów. Możne wy
różnić w nim trzy części: wstępną, biologiczną i ekologiczną. 
Część wstępna zawiera przedmowę, przegląd systemu ważek, orygi
nalny klucz rysunkowy, uwagi o posługiwaniu się tym kluczem oraz 
przegląd zasadniczych typów larw.

-W przedmowie autor podkreśla, że ważki już bardzo dawno mu- 
siały zwracać na siebie uwagę człowieka, ponieważ mają one wię
cej nazw ludowych niż inne owady. Nader interesujące są jednak 
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uwagi dotyczące pochodzenia nazwy ważek - Łljjellula, którą 
często wyprowadza się od łacińskiego słowa libellum /ksią
żeczka - składanie 1 rozkładanie skrzydeł jak kart; popraw
nie winno być libellus/. Autor przytacza jeszcze inną wersję 
słowotwórczą, której źródła doszukuje się w dziele G,' R o n- 
deletlusa z 1552 roku. Według tej wersji nazwę Libel
lule należałoby wyprowadzać od rekina młota /Hemmerhal/ zwa
nego też /dawniej?/ Idbellula, do którego podobne są larwy 
ważek, zwłaszcza z podrzędu Zyjgojrtera. Zwrócił on uwagę właś
nie na to podobieństwo zamieszczając w swym dziele rysunek 
larwy ważki. Jednak i w tym przypadku, jak wynika z dalszych 
wzmianek autora omawianego opracowania, nazwa Mbelluls wiąże 
się poziomnicą /wagą wodną/, co jest chyba najbardziej spopula
ryzowaną wersją.

Klucz rysunkowy, ułożony dychotomioznie zgodnie z układem 
systematycznym i uzupełniony niewielką ilością tekstu, jest 
bardzo przejrzysty, umożliwiający szybkie oznaczanie ważek /ima
gines/ do rodzaju. Autor wręcz drobiazgowo zapoznaje czytelnika 
ze sposobem posługiwania się tym kluczem, nie podając jednak, 
że, po doprowadzeniu oznaczenia do rodzaju, należy koniecznie 
zajrzeć do skorowidza, by odszukać nazwę i liczbę strony, na 
której są ilustracje poszukiwanego gatunku. Rozmieszczenie ilu
stracji ważek zgodne z ich układem systematycznym zachowane jest 
bowiem jedynie w obrębie poszczególnych rozdziałów, a nie w ca
łości opracowania. Większość gatunków można z całą pewnością 
dobrze oznaczyć, jednak nie wszystkie, niektóre zresztą nie zos
tały uwzględnione na barwnych fotografiach, a jedynie w opisie; 
inne zaś parokrotnie, zawsze jednak w innym ujęciu.

W krótkim przeglądzie morfologiczno-ekologicznym typów larw 
zauważa się brak przedstawicieli rodziny Gomphidae, a zamiesz
czona ilustracja larwy Libellulą, dejąr^ssa jest wyjątkowo mało 
wyraźna, z trudem czytelna tylko dla dobrze opatrzonego specja
listy.

W części biologicznej omówiono 1,zllustrowano przeobrażanie 
się ważek, wybarwianie się /różnice w ubarwieniu osobników tene- 
ralnych i dojrzałych/, przedstawiono Ich drapieżność oraz nie
rzadko obserwowany kanibalizm, następnie sposób latania i siada
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nia na rozmaitych przedmiotach oraz ich ^wygrzewanie ale na 
słońcu", co jest ważnym przejawem ich etologii, nie bez zna
czenia dla entomologa prowadzącego obserwacje nad tymi owada
mi i zajmującego się ich Łowieniem. Oddzielnie wyeksponowano 
również ważki najczęściej wędrujące, wśród których brak jedy
nie Sympetrum fonacolombel. Gatunek ten przedstawiony jest jed
nak w innym miejscu, gdzie podkreślono jego skłonności do po
dejmowania dalekich wędrówek. Na kilku stronach przedstawiono 
Łączenie się w pary, kopulacje oraz różne sposoby składania 
jaj, zależne od przystosowań biologiczno-ekologicznych i morfo
logicznych /typ pokładełka/,

W części ekologicznej omówiono i przedstawiono ważki spo- 
tykane nad potokami i rzekami, nad kałużami, stawami i jeziora
mi oraz na torfowiskach.

Obok każdej ilustracji podana jest zawsze nazwa gatunku w 
języku niemieckim i Łacińskim wraz z nazwiskiem autora, odpowied
nie nazwy rodziny, następnie okres lotu oraz najważniejsze in
formacje o gatunku bądź tylko odpowiadające tematyce danego roz
działu, jeżeli gatunek ilustrowany jest parokrotnie, wówczas 
jednak w innym ujęciu biologicznym. Autorowi zatem nie można za
rzucić powtórzeń.

Ostatnie strony zajmuje skorowidz nazw gatunków w języku 
Łacińskim i niemieckim, natomiast najważniejsze piśmiennictwo 
zamieszczone jest na odwrocie karty tytułowej.

Całość wydana jest bardzo estetycznie, stanowi doskonałą do
kumentację ubarwienia ważek, którego utrwalenie i zabezpieczanie 
jest nader uciążliwe i nigdy doskonałe. Pozycja ta jest godna 
polecenia zarówno początkującym entomologom, jak i specjalistom.

Stefan Mtelewczyk
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POLSKIE PISMO EHTOMOLOGIOZHE

Zeszyt 1 tomu 49 Polskiego Pisma Entomologicznego
zamiera następująco praco t

Entomologia teoretyczna

Horstman JŁ>a - Rewizja typów Hemitelje^ /I^enojot«sraJi 
Ichneumonldae/ opisanych lub wskazanych przez 
Sravenhorsta

Karczewski J*,

.t, -

- Przyczynek do poznania muchówek Krymu 
/Digteras Sa£oephaigŁdaeiS Bhinophoridae 
i JCachinidae/

Korcz k»f - Howy dla Polski gatunek pluskwiaka 2iig2n2” 
tylua. coelęatialiuB /Kirk. / /Bateroj)tera? 
MLrldao/

Mazu? S., - Opisy afrykańskich gnilików /£oleo]rtera, 
Hlsteiddae/ wraz z uwagami synonimicznyni

Puławski W., - Rewizja rodzaju j?rosopigas_trai Cosią /Hym»*

Puławski W.,

Sphecidae/

- Opis Parajgiagetia .gubesoens sp. m. i nie 
znanej dotychczas samicy Parająiagetia subti

- ■
lis Puławski /Symenogtera, Sphecida^/

Entomologia stosowana

Olszak R., - Występowanie drapieżnych pryszczarków /Pip
ie ra, £ecidonyiidaę/ w koloniach mszyc na 
jabłoniach

Starzyk J.R., - Kózkowate /Coleoptera, Ceramb^cidae/ Pusz
czy Siepołomickiej
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Zeszyt 2 toau 49 /1979/' Polskiego Pisną feitomologicznego 
zawiera następujnoe praca s

Sntonologia teoretyczna

C*pek M., Capacki Z. - JTowy rodzaj i gatunek po dr o dżiny Eiyohori- 
na_e ^«lowsidae, SyjŁeJSO-EtS5^ z południo
wej Polaki

Ma char X., - Sowę neotropihalne gatunki Ojdlnae /^£°» 
Braoonidae/

Górny S., — Pasożytnicze błonkówki na -olszy czarnej - 
Alnus glutinose. /L./ Gaersn. w okolicach 
Ostródy

Hromadka L.s ” StenuE ./Sestas/ ludwilae ap.n. /Colo, StaphyM- 
nidae/ z Włoch i Jugosławii. 5. Przyczynek 
do znajomości Staninae

Jakuczun Ł., Enśka A. - Byjkowce /Coleciptera, Curculionidae/ zebra-
ne w Dolinie Chochołowskiej w Tatrzańskim 
Parku Harodowym

Puławski W., - Dwe nowe synoniwy wśród zakaspijskioh 
Sphec.ida.e /gymeno^tera/

Razowe ki J., - Uwagi o_A£l£Ms_ziigrilineaxw Kawabe 
Tojrtricidae/

Sacher P., - Bhaeboth.orai: .goguluę. /O.P. Cambridge/ - nowy 
dla polski gatunek pająka Aranea£,_Moary“ 
^gxantida^Z

Sza dziewa ki K, - Stadia prelsaaginalne halobiontycsnych Di_gte~ 
2® “ 2i£r’®n°ESŁ£ £e28 /Walker/ /LŁmoniidąe/ 
i Para£C£to^e litorea. /Ewarda/ /Scat^jsi- 
daę/

Szeptycki A., - Trzy nowe gatunki z rodzaju Aceren tulus 
Berleae 1908 /Jrotjnra, 
z Polski
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- Entomologia stosowana

Mostowska I.? - Zapylanie koniczyny czerwonej A Trtfollu® 
j-jratense I>. przez pszczołę miodną - A pis 
me_lliflp£ I», /gSEenojrtera,, Ajddae/ na pó3> 
nocy Polski

Burej M., - Biologiczne podstawy zwalczania mszyc 
/Hotąojitera, ApMdodea/ na plantacjach nasien
nych buraka cukrowego

Załuski A., Bakuniak E. - Współzależność między temperaturą a tok-
sycznym działaniem insektycydów oraz jej 
określenie

Zeszyt 3 tonu 49 /1979/ Polskiego Pisma Entomologicznego 
zawiera następujące prace«

Entomologia teoretyczna

Beigsr H.„ - Materiały dc znajomości owadów minujących 
Bułgarii

Borowiec L., - Chrząszcze atonkowata /Golec pteta^' Chry- 
womelidae/ nowe dla fauny Bułgarii

Brailovaky H., - Nowy neotropikalny rodzaj plemienia Myodo- 
£hini /BaterojJtere, Łygaetdse/ i opis nowe

- go gatunku

Dieckmsnn 1,, - Studia nad rozwojem Dorytomus ^oleopte^a, 
Curculionidae

Disney H» H. L., Szadziewski R., - Bowe stanowiska polskich Phort-

Haitlinger 8«, - Boztocze /Aceidna/ zebrane ns drobnych ssa
kach Węgier

Kotaja 3., - Bswizja rodzaju Poaspia Koteja /Homqgt^w, 
£oępidąe/

Buławeki W., - Dwa nowe gatunki Dienoplus s Turcji /Hyme- 
noster», S^eoidsję/
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Szelęgiewioz H., - Howy rodzaj mazyc /Homojatsra, Aphididae/
z Mongolii

Entomologia stosowana

Ignatowicz S., - Wpływ soli mineralnych na biologię i roz
wój rozkruszków. III. Oddziaływanie wilgot
ności i soli mineralnych na płodność i dłu
gość życia rozkruezka drobnego, ^yrojohagus 
jgutresęentia.e /Schrank/ /Acarina, Acaridae/

Zeszyt 4 tomu 49 /1979/ Polskiego Pisma Entomologicznego 
zawiera następujące prace:

Entomologia teoretyczna

Bajtenov M. S,, - Sowy gatunek z rodzaju Aldon /Coleoptera,
Cuj?c£lionidaie/ z Kaukazu

Beiger ♦, - Studia nad owadami minującymi Tatrzańskie
go Parku Ha rodowego. 10. Hysenogtera, Łegi- 
doj>tera i Digtera nowe dla fauny Polski

Buszko J., - Pterophoridae /lejjLdojitera/ Bułgarii

Buszko J., Śliwiński Z., - Bowe dla fauny Polski i rzadko spoty
kane gatunki motyli /BegidojJtera/

Czaplicka H., Sdśkiewicz S., - MegalothriJ® hon nnii Uzel, nowy 
dla Polski gatunek przylżeńca /Ph£sanopte- 
ra, Phlaeothri.gida.ę/

Koteje J., - Rewizja rodzaju BuzulaBjds Coc ker a 11 /Ho-
mojstera,

Koteja J«, Żak-Ogazs B., - Pięć gatunków czerwców z rodziny Ps_eudo- 
coccidae i Erioęoęcidae /gomojrtęra/ nowych 
dla fauny Polski

Kurczewski F. E., - Sposób gnieżdżenia się Ta^h^s^z nundjus
Fos /gygenojJtjęrą, Sphecidae, Barrinae/
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Petryszak B., - ffiąrus abnormis Solari» 1947, nowy dla
fauny Polaki ryjkowiec /goleoptera, Cur- 
£Ulion±dae/

Śliwiński Z,, - Rzadkie i nowe dla fauny Polaki 5fŁnei,dae
/Ła^gidogiera/. Część U 

t ■

Entomologia stosowana

Koślińska U., - Wpływ powierzchniowej sterylizacji jaj na
wylęg larw owocówki jabłkóweczki - Las,- 
2®Xr£sŁa ®omonell£ ł, /Lęgidojąterfą, 
tri eidae/

Koślińska M.» Suski Z. W,,.- Zmiany adaptacyjne owocówki jabłków- 
weczki - La£PayrejBia, gomonella L« Złe£l“ 
dojjtera, S°Z^Z^2^a®/ hodowanej w warun- , 
kach laboratoryjnych

Kroił! ka

XXXVI ZJAZD PTE

oraz Walne Zgromadzenie odbyły się w dniach 11-13 IX 1978 
roku w Białowieży» Walne Zgromadzenie /11 IX 1978/ 78 głosami 
uprawnionych członków, przyjęło sprawozdanie z działalności To
warzystwa i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano nowe Władze, które ukon
stytuowały się następująco!

Zarząd Główny: prezes - prof» dr Henryk S a n d n e r; 
wiceprezesi - prof. dr Czesław K a ni a, prof. dr Zdzisław 
Sierpiński, prof. dr Henryk Szelęgiewlcz; 
sekretarz - dr Waldemar Mikołaj czyk; skarbnik - doc. 
dr hab. Maria Gwiazdowa; bibliotekarz - doc. dr hab. 
Maria G o o s; członkowie Zarządu - mgr Marian Bielewicz 
mgr Bogusław Soszyński.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący - doc. dr hab. Annę A na
si e w i c z, zastępca - dr Jadwiga Łuczaków a, sekre
tarz - dr Julia Piasecka, członkowie - doc.dr hab. Edmund 
Śliwa, dr Bolesław Burakowski, dr Zflzisław Przy 
była ki.
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Skład Sądu Polubownego; prof. dx Janina W e n g r 1 s, 

prof. dr Melityna Gromadek a, dr Barbara Ga ł e c k a, 
prof. dr Kazimierz T a r w i d, prof. dr Bartłomiej M i c z u 1- 
s k i, prof. dr Edmund Ba kunia k, prof. mgr Stefan A 1 - 
min.

Walne Zgromadzenie zaaprobowało również następujące wnioski, 
przedstawione przez Komisję Wnioskowąt

Wniosek 1.
Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Głównemu wystąpienie 

do Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśńictwa i Przemys
łu Drzewnego o zlecenie instytucjom specjalistycznym kompleksowych 
badań entomologicznych /zwłaszcza w zakresie entomologii leśnej/ 
w tych parkach narodowych 1 rezerwatach, w których te badanie nie 
są prowadzone.

Wniosek 2.
Walne Zgromadzenie w dniu 11 13 1978 roku składa podziękowa

nie prof.drowi Józefowi Razowekiemu za dotychczasową 
pracę na stanowisku redaktora naczelnego Polskiego Pisma Entomolo
gicznego.

Wniosek 3.
Walne Zgromadzenie JTE składa serdeczne podziękowanie dr Ma

rii Kaczmarek za długoletnią pracę w Zarządzie Głównym 
PTE.

Wniosek 4.
Zaleca się Zarządowi Głównemu pobieranie składek członkow

skich, pod&ąwszy od 1 I 1979 roku w wysokości 50 złotych rocznie.

<T
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO 
W CZASIE- 1.VH 1976 - 31 VIII 1978 ZŁOŻONE NA 3XXVI ZJJŚDZIE PTE 

W BIAŁOWIEŻY

Walne zgromadzenie członków PTE wybrało dnia 13 IX 1976 roku 
w Gdańsku Zarząd Główny, który ukonstytuował się następująco: 
Prezes - prof. dr Henryk Sandner - kierowanie całością prac, 

specjalna opieka nad akcjami 
ogólnoprogramowymi
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Wiceprezes - prof. dr Czesław Kania - opieka nad Oddziałami 
1 sprawy członkowskie

Wiceprezes - prof. dr Zbigniew Sierpiński - opieka nad wydaw
nictwami i wymiana

Sekretarz - dr Waldemar Mikołajczyk - sprawy administracyjne
Skarbnik - dr Maria Kaczmarek - sprawy finansowe
Bibliotekarz - doa. dr hab. Marla Gooa - opieka nad Biblioteką

Siedziba ZG znajduje się w Warszawie, ul. Sowy Świat 72 
/Pałac Staszica/. Kierownikiem Biura jest p. Zofia Kismanowska, 
Głównym Księgowym /1/2 etatu/ od 1 U 1978 roku - p, Barbara 
Kreźlewioz, pracownikiem Biblioteki - mgr inż. Barbara Wyszywasz. 

Oddziały Towarzystwa skupiają następujące liczby członków»

Białystok /Woj. Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin, ul.

26 osób
Mickiewicza 5, przewodniczący - mgr inż. Ludwik 
Wojdyna/

Bydgoszcz /Akademia Techniczno-Rolnicza, ul. Bernardyńska 
6/8, przewodnicząca — dec.dr hab. Aleksandra 
Błażejewska/ 31 ?

Bytom /Muzeum Górnośląskie, pl. Thaelmanna 2, prze
wodniczący - mgr Marian Bielewicz/ 74 n

Gdańsk /Instytut Medycyny Morskiej, ul. Hibnera 1c, 
przewodnicząca - doo.dr hab. Barbara Skierska/ 30 •

Kielce /Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ul. Rewolucji Paź
dziernikowej 33, przewodniczący - prof. dr 
Stanisław Wiąokowski/ / 52 .«

K^ków /Akademia Rolnicza, ul. św. Marka 37, prze
wodniczący - prof,dr Stanisław Kapuściński/ 64 7

Lublin 
p; f

/Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 15, prze
wodniczący - doc.inż. Mieczysław Krzywicki/ 31 «

Łódź /Muzeum Zakładu Biologii Ewolucyjnej UL, Park 
Sienkiewicza, przewodniczący - mgr Bogusław 
Soszyński/ 49 *

Olsztyn /Akademia Rolniczo-Techniczna, Kortowo, prze
wodnicząca - prof.dr Janina Wengris/ 18 »

Poznań /Zakład Zoologii Systematycznej UAM, ul. 
Predry 10* przewodnicząca - prof.dr Maria
Beiger/ 91 ”
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Pszczyna /Instytut Ochrony Pośliń, Sośnicowice, ul.
Gliwicka 29, przewodniczący - dr inż. Leonard
Klicza/ 28 osób

Rzeszów /Instytut Ochrony Roślin, ul. Gwardzistów 6, 
przewodniczący - dr inżi Zdzisław Przybylski/ 41 

Skierniewice /Instytut Sadownictwa, ul. Pomologiczna 18, 
przewodniczący - dr Leszek Jesiotr/ 44 ”

Szczecin /Akademia Rolnicza, ul. Słowackiego 17, prze
wodnicząca - doc.dr hab. Irena Majchrowicz/ 41 ”

Warszawa /EAE, ul. Sowa Świat 72, przewodniczący -
ks. mgr Tomasz Bojasiński/ 154 ”

Wrocław /Akademia Rolnicza, ul. Cybulskiego 32, prze
wodniczący - doc.dr hab. Piotr Niezgodziński/ 62 ”

836 osób

Ogółem Towarzystwo liczy 836 członków, w tym 4 członków honorowych 
krajowych: prof. dr Marian U u n b e r g, prof.dr Janina W e n- 
g r i s, prof: dr Wacław Skuratowicz, prof. dr Kazi
mierz Sembrat i ze Związku Radzieckiego - prof. dr Edward 
Sawzdarg.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 150 nowych członków, skreś
lono 40 osób, w tym 13 na własną prośbę. W sumie Towarzystwo notu
je 18® wzrost liczby członków.

Zmarło w tym okresie 9 osób: prof. dr Hieronim Jawłow
ski z Lublina - członek honorowy Towarzystwa; Tadeusz S p a 1- 
tenstein, Ludwik M a t u ł a-O koń, Eugeniusz K ra
je w ek i z Bytomia; doc. dr hab. Barbara Skierska z , 
Gdańska, mgr Tadeusz Dominik z Kielc, mgr Jerzy Siu da 
z Krakowa, Józef Czarnecki z Łodzi, Kazimierz Win
nik z Warszawy.

W ramach Towarzystwa istnieje 5 sekcji specjalistycznych 
działających na zasadzie stałych komitetów organizujących sesje 
naukowe 1 sympozja o specyficznej tematyce. Są to: Sekcja Entomo
logii Rolniczej prowadzona przez doc.dr hab. gni an. T. D ą b- 
rowskiego acd 1978 roku przez doc.dra hab. Jacka Dmo
cha, Sekcja Koleopterclogiczna z przewodniczącym drem hab.Andrze- 
jem Warcha łowskim, Sekcja Owadów Społecznych - przewod
niczący - doc.dr hab, Bohdan Pisarski, Sekcja Entomologii 
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Leśnej - przewodnicząca doa. dr hab. Krystyna B o r u s i e- 
w i c z, Sekcja Łepliopterologiczna prowadzona przez prof, 
dra Józefa Razowskiego.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 sympozja w tym 1 
międzynarodowe, 7 zebrań naukowych i sesji zorganizowanych 
przez omawiane sekcje:

- II Międzynarodowe Sympozjum mssi /organizator - Sekcja Owadów 
Społecznych/ - "Owady społeczne w środowiskach antropogenicz
nych? - Warszawa-Jabłonna, 17-19 IX 1976. Wygłoszono 17 refe
ratów zgrupowanych w 4 sekojach tematycznych: 1/ Struktura 
zespołów owadów społecznych w środowiskach snrtopogenicznyoh, 
2/ Adaptacja owadzich społeczeństw dó intensywnie zmienio
nych środowisk, 3/ Zmiany wielkości populacji, cyklu życiowe
go, behawioru itp. pod wpływem czynników antropogenicznych, 
4/ Znaczenie owadów społecznych w środowiskach antropogenicz
nych. W sympozjum wzięło udział 40 osób reprezentujących ośrod
ki naukowe 12 krajów: Belgii, Czechosłowacji, Finlandii, Ho
landii, Japonii, NRD, Polski, Senegalu, Szwecji, Wielkiej Bry
tanii, Włoch 1 Związku Radzieckiego. Dr Ch. G a s p a r 
z Belgii został zaproszony na koszt Towarzystwa.

- VIII spotkanie Sekcji Owadów Społecznych - ?0wady społeczne 
środowisk antropogenicznych? - Kraków, 11-13 XII 1977. Hczest- 
niczyło w nim 12 osób. Omówiono dotychczasowe wyniki i plany 
Sekcji, wysłuchano też wykładu nt. "Możliwości zastosowania 
modeli cybernetycznych do badania struktury i funkcjonowania 
społeczeństw owadzich".

- Zebranie naukowe Sekcji Entomologii Rolniczej - ?Integrowane 
programy ochrony roślin rolniczych i leśnych" - Warszawa, 
12 V 1977 rok z 82 słuchaczami i 16 referatami. Referat wpro
wadzający wygłosił zaproszony na koszt Towarzystwa prof. dr 
Jan de Wilde z Holandii.

- Zebranie naukowe Sekcji Entomologii Rolniczej - ?Hodowlane 
i biologiczne metody zwalczania szkodników roślin - Warszawa, 
21 U 1977. Obecnych 41 osób. Wygłosili na nim referaty zapro
szeni na koszt Towarzystwa goście z ZSRR: prof. dr Izaak 0, 
Szapiro - "Osiągnięcia nauki radzieckiej w badaniach
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nad odpornością roślin na szkodniki” 1 dr Walentyna A. 
S z a p i r o "Fizjologiczna powiązania pomiędzy ofiarą- 
szkodnikieM a jego jesoźytami?, . s

- Zebranie naukowe Sekcji Entomologii Rolniczej - Gdańsk, 
23 H 1977, w którym uczestniczyło 32 pracowników służby 
ochrony roślin słuchając referatu prof. dra I.D. Sza pi
ros» temats "Dorobek nauki radzieckiej w badaniach nad 
zwalczeniea szkodników”.

- Zebranie Sekcji Entomologii Rolniczej - ^Wykorzystanie odpor
nych odmian roślin do zwalczania szkodników® -'Puławy, 26 X 1977 
ze 137 słuchaczami i 9 referatami. Sekcja współdziałała z Ko
mitetem Ochrony Roślin PAW w organizacji konferencji naukowej 
na temats "Intensyfikacja rolnictwa a ochrona roślin przed 
szkodnikami”, która odbyła się w Puławach w poprzednich dwóch 
dniach - 24 i 25 X 1977 r. Uczestniczyło w niej 147 osób z ca
łego krajuj wysłuchały one 34 referatów. Przygotowujemy druk 
materiałów aympozjalnych.

- VI sympozjum Sekcji Koleopterologicznej - ^Znaczenie przysto
sowań fizjologicznych i morfologicznych w filogenezie chrząsz
czy” - Wrocław, 27-28 V 1977 roku przy udziale 32 oeób, które 
wysłuchały 4 referatów.

- VII sympozjum Sekcji Koleopterologicznej - "Kierunki i perspe
ktywy badań koleopterologicznych w Polsce" - Chęciny, 29-30 7 
1978. Obecnych 35 słuchaczy, 8 wygłoszonych referatów.

- Sympozjum Sekcji Łepidopterologicznej - "Pochodzenie i system 
motyli" - Częstochowa, 29 V 1977 z 19 słuchaczami i 2 refera
tami. W drugiej części programu odbyła się wyprawa naukowa 
do Juliaaki.

- V sympozjum Sekcji Entomologii Leśnej - "Zagadnienia ochrony 
lasu w parkach narodowych" - Huta Szklana k. Su.Krzyża, 
16-18 VI 1977 z 54 uczestnikami. Wygłoszono 7 referatów. Zwie
dzono fragmenty Świętokrzyskiego Parku Herodowego oraz zapoz
nano aię z powierzchniami opanowanymi przez zwójki jodłowe.

- XXXV Zjazd PTE-połączony z eesją naukowo-techniczną - "Owady 
Polski Północnej^1 - Gdańsk, 13-15 IX 1976 r. W rsmaoh sesji 
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odbyły się obrady plenarne /5 referatów wiodących/ i w 3 
sekcjach specjalistycznych? sntomofaunistycznej, owadów 
wodnych i entomologii sanitarnej. Ha zakończenie Zjazdu 
odbyła się specjalistyczne wycieczka krajobrazowa do Szwaj
carii Kaszubskiej i Słowińskiego Parku narodowego.

, - Konferencja na temst muchówek z rodziny Ceratopogonidae
z udziałem 9 gości zagranicznych - Warszawa, 24 VHI 1978,’ 
Wygłoszono 9 referatów.

Profil i działalność niektórych sekcji, zwłaszcza lepidoptero- 
logicznej wymagają głębszego przemyślenia.

Walne Zgromadzenie w Gdańsku uchwaliło 10 wniosków.' Bea- 
lizacja ich wygląda następująco!

1 - W § 12 Statutu PTE skreślić przecinek oraz słowa r "jak też 
osobom" - zrealizowano

2 - Przed zgłoszeniem na Walnym Zgromadzeniu kandydatur na 
członków honorowych. Zarząd Główny PTE wyznaczy każdorazo
wo komisję rozpatrującą wszechstronnie zgłaszane kandyda
tury - będzie realizowane

3 - Zaleca się Zarządowi Głównemu wykorzystanie uprawnień za
wartych w § 11 statutu o członkostwie nadzwyczajnym PTE 
i opracowanie regulaminu członkostwa nadzwyczajnego - by
łoby to niezgodne ze Statutem. Sprawa przedyskutowana z 
Wydziałem Spraw Wewnętrznych Urzędu m.st. Warszawy

4 - Zaleca się Zarządowi Głównemu poczynienie starań o uzyska
nie funduszów na nagrody za najlepsze opracowania dotyczą
ce entomologii teoretycznej i stosowanej - przeprowadzono 
rozmowy i uzyskano zgodę na wysuwanie odpowiednich wniosków 
przez Komitet Zoologiczny PAH

5 - Zaleca się Zarządowi Głównemu rozwinięcie szerszej propagan
dy dorobku entomologii polskiej wśród społeczeństwa - apelo
wano do Zarządów Oddziałów - obserwuje się w chwili obecnej 
nasilenie informacji zwłaszcza prasowych na temat organizo
wanych zebrań referatowych i odczytów /Bytom, Kraków, Wroc
ław/
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6 — W związku z 80-leciem urodzin prof. dra Mariana B u n- 
b e r g a »e wrześniu 1976 roku. Zarząd Główny uczci ten. 
jubileusz przesłaniem gratulacji oraz życzeń od Walnego 
Zgromadzenia PTE odbytego w dniu 13 TL 1976 roku - zreali
zowano

7 - Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Głównemu podjęcie sku
tecznych starań:

8-o wydanie kluczy do oznaczania owadów dla różnych celów 
zgodnie z istniejącymi w kraju potrzebami; kluczy przydat
nych dla celów ochrony roślin — zwrócono się* tej sprawie 
do TWRiLs w porozumieniu z redakcją wystąpiono do specja
listów z propozycjami przygotowania odpowiednich konspektów

9 - Zobowiązuje się Zarząd Główny do przygotowania spisu wydaw
nictw i czasopism znajdujących się w Bibliotece PTE i ro
zesłania go do placówek naukowych prowadzących badania ento
mologiczne i do zarządów oddziałów PTE - spis sporządzony, 
jest weryfikowany, będzie ogłoszony w specjalnym numerze - 
"Biuletynu Informacyjnego PTE" >

10 - Zaleca się Zarządowi Głównemu poczynienie starań u władz 
o zdobycie funduszów na popieranie badań entomologicznych 
w Polsce - konieczność wstawienia do planu Komitetu Zoolo
gicznego BA.H. Pisaliśmy o zgłaszanie przez Oddziały odpo
wiednich wniosków.

Zarząd Główny kierował kolektywnie działalnością Towarzystwa 
rozpatrując wszelkie zagadnienia na 11 posiedzeniach i 2 zebra
niach plenarnych. W miarę potrzeby członkowie Zarządu załatwiali 
ponadto na bieżąco wszystkie sprawy związane ze sprawnym funkcjo
nowaniem Towarzystwa.

Uzyskaliśmy przydział 11.750 złotych dewizowych na zakupie
nie sprzętu entomologicznego, jednak ze względu na trudności or
ganizacyjne i ograniczenia w transakcjach dewizowych - sprawa bę
dzie załatwiona we wrześniu br»

Sie do końca niestety została również załatwiona sprawa po
rozumień z Towarzystwami krajów sąsiednich. Podpisano je ze strony 
BRD 1 Czechosłowacji, natomiast ze strony polskiej wymaga to 
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jeszcze zatwierdzenia przez PAK. Sprawa umowy z Wszechzwląz- 
kowym Towarzystwem Entomologicznym ZSRR jest w toku załatwia
nia na szczebla Akademii.

W rasach współpracy dzieła stały Komitet Organizacyjny 
Międzynarodowych Sympozjów fiatonofaunietyki Europy Środkowej, 
W którego skład wchodzą też przedstawiciele PTE, profesorowie: 
Henryk S a n d n e r, Czesław Kania, Henryk S z e - 
lęgiewicz. W ostatnim, VH SIEEC w Leningradzie, we 

k wrześniu br. wzięło udział 13 entomologów z Polski,
W 1976 roku na konferencji naukowej Słowackiego Towa

rzystwa Entomologicznego, PTE reprezentował przewodniczący 
Oddziału Warszawskiego, ka. mgr Tomasz Bojasiński 
oraz kilkanaście osób z Polski - członków Towarzystwa.

Praca Oddziałów miała w okresie sprawozdawczym następują
cy przebieg:

Oddział w Białymstoku zorganizował 8 zebrań, na których prele
gentami byli zarówno członkowie miejscowego Oddziału, jak i 
zaproszeni goście, w tym dwie osoby z Litewskiego Towarzystwa 
Entomologicznego. Koledzy z Oddziału Białostockiego podejmują 
zadania naukowe, biorą udział w zjazdach i sympozjach entomo
logicznych. Rozwija się współpraca z placówkami i instytucjami 
w kraju /IOR, muzea przyrodnicze, SITR, LOP/ i zagranicą /Towa
rzystwa Entomologiczne na Litwie i w Czechosłowacji/. W celu 
popularyzacji zagadnień entomologii wygłasza się prelekcje, pu
blikuje artykuły, komunikaty, prowadzi się prace z uczniami i 
studentami na praktykach.

Oddział w Bydgoszczy zorganizował 14 posiedzeń referatowe- 
dyskusyjnych z 15 referatami ilustrowanymi przezroczami i filma
mi. Członkowie Oddziału brali czynny udział w popularyzacji en
tomologii, szczególnie z zakresu entomologii rolniczej, wśród 
nauczycieli i młodzieży szkół średnich. Pomagano również studen
tom Interesującym się entomologią, utrzymywano ściałą współpra
cę ze służbą ochrony roślin. Kontynuowano badania faunistyczne 
w Borach Tucholskich. Członkowie Oddziału brali czynny udział 
w sympozjach organizowanych przez sekcje specjalistyczne nasze
go Towarzystwa.

Oddział w Bytomiu. Ba zebraniach wygłoszono"5 referatów. Człon
kowie Oddziału pracują nad 5 zespołowymi i 18 indywidualnymi 
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tematami badawczymi, biorą czyxmy udział w sympozjach i zjaz
dach /32 osoby, 6 wygłoszonych referatów/.. Oddział w kraju 
współpracuje z AE w Krakowie, z Sekcja Entomologii Studenckie
go Koła Kaukowego Biologów Ul, trwa indywidualna, ożywiona 
współpraca z' entomologami zagranicą. W ramach popularyzacji 
zorganizowano 11 wystaw, ponad 120 pogadanek, odczytów, audy
cji radiowych i telewizyjnych, 1 wycieczkę. Prowadzi się stałe 
konsultacje i udziela porad licznym, nie zrzeszonym entomolo
gom hobbystom. Przewodniczący Oddziału zorganizował kurs pre
parowania i konserwowania owadów, który ukończyło 150 uczniów - 
członków kół zainteresowań. Oddział prowadzi bogato ilustrowaną 
kronikę i zbiera wszelkie materiały dotyczące historii swej 
działalności.

Oddział w Gdańsku zorganizował wspólnie z SITR 18 zegrań z refe
ratami głównie z zakresu ochrany roślin uprawnych i ochrony la
su. Prelegentami byli pracownicy nauki z kraju i goszczący na 
Wybrzeżu specjaliści zagraniczni. Oddział ściśle współpracuje 
z SITR i Woj. Stacją Kwarantanny i Ochrony Roślin. Kontynuowana 
jest wieloletnia współpraca z kuratorium i młodzieżą. Szczegól
nym zainteresowaniem cieszą się uczestnicy olimpiad biologicz
nych, dla których Oddział organizuje konsultacje, wykłady i 
spotkania indywidualne.

Oddział w Kielcach zorganizował 20 zebrań referatowo-dyskusyj- 
nych. Podejmuje się energiczne starania w sprawie nawiązania 
współpracy z miejscową i okoliczną młodzieżą techników leśnych, 
rolniczych i liceów. Popularyzuje się zagadnienia entomologii 
wśród młodzieży akademickiej. Oddział w Kielcach powstał stosun
kowo niedawno i ma do przezwyciężenia liczne jeszcze trudności 
natury organizacyjnej.

Oddział w Krakowie. W okresie sprawozdawczym praca Oddziału 
napotykała na szczególne trudności w związku z dłuższą nieobec
nością przewodniczącego. Zorganizowano 12 zebrań referatowo- 
dyskusyjnych, często ilustrowanych przezroczami lub filmami.

Oddział -w lublinie zorganizował 10 zebrań w tym dwa wspólnie 
z Polskim Towarzystwem Przyrodników im. Kopernika i z Polskim 
Towarzystwem Zoologicznym. Członkowie Oddziału brali licznie 
udział w sympozjach i zjazdach krajowych i zagranicznych
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/uczestniczyły w nich 23 osoby/, ■ współpracowali ze służbą rol
ną i z młodzieżą. Inne formy działalności to szkolenia z zakre
su entomologii dla pracowników terenowej służby ochrony roślin, 
opieka nad uczniami interesującymi się entomologią, porady z za
kresu ochrony roślin, prelekcje, wystawa kolekcji owadów.

Oddział w Łodzi. Zorganizowano 4 zebrania, na których wygłoszo
no 9 referatów. Prowadzono liczne prace zespołowe, w których 
w sumie brało udział 18 osób. 15 osób, w tym także młodzież 
i entomologowie z Czechosłowacji, pracuje nad entomofauną Pusz
czy Augustowskiej. Rozpoczęto badania Roztocza i Gór Święto
krzyskich, kontynuowane są badania Wyżyny Łódzkiej, prowadzi 
się liczne badania indywidualne i zbieranie materiałów w kraju 
i zagranicą. Przy Oddziale zorganizowano Centrum Dokumentacji 
faunistycznej Wyżyny Łódzkiej. Oddział współpracuje z Sekcją 
Entomologiczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, orga
nizuje badania 1 sprawuje naukową opiekę.7 Opiekuje się wykazu
jącą zainteresowania entomologiczne młodzieżą szkół średnich 
Łodzi i okolic.

Oddział w Olsztynie zorganizował 29 zebrań. Prowadzone są bada
nia entomofauny zbóż w okolicach Olsztyna. Członkowie Oddziału 
brali udział w sympozjach sekcji specjalistycznych PTE /12 osób/ 
Oddział współpracuje z AR we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy 
i Szczecinie, z komitetami PAK, towarzystwami przyrodniczymi, 
ŁOP, służbą ochrony roślin. Koledzy z Olsztyna brali udział w 
szkoleniach dla terenowej służby ochrony roślin w Olsztynie, 
Białymstoku, Suwałkach, Fromborku, Olecku. Popularyzacja wie
dzy Entomologicznej miała formę wycieczek /6/ i obozów /2/ z 
młodzieżą szkół średnich i studentami, opieki nad olimpijczy
kami i członkami kół biologicznych. Rozpoczęto opracowywanie 
kroniki Oddziału.

Oddział w Poznaniu. Zorganizowano 11 zebrań, wielu członków 
brało czynny udział w zjazdach, zebraniach i sympozjach sekcji 
specjalistycznych.

Oddział w Pszczynie zorganizował 7 zebrań z referatami o tema
tyce związanej głównie z entomologią stosowaną. Oddział w
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Pszczynie jest oddziaŁee najbardziej rozproszonym i stąd ma 
liczne trudności organizacyjne.

Oddział * Rzeszowie nawiązał współpracę z sąsiednia! wojewódz
twami: z Woj .3tacjani Kwarantanny i Ochrony Roślin, SITR, LOP, 
z licznymi instytucjami zainteresowanymi entowologią stosowaną. 
Zebrania ogólne odbywają się kolejno we współpracujących woje
wództwach, wygłaszane są referaty, przeprowadzane pokazy, wymie
niane doświadczenie i opinie. Tę formę dynamicznej współpracy 
Oddział zamierza rozszerzyć.

Oddział w Skierniewicach zorganizował 16 zebrań, na których wy
głoszono 28 referatów. Najczęściej dotyczyły one różnych aspek
tów ochrony roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.' 
Członkowie Oddziału uczestniczyli w licznych sympozjach krajo
wych i zagranicznych. Zorganizowano 3 wycieczki. Popularyzacja 
entomologii wyraża się pisaniem i publikowaniem artykułów, pro
wadzeniem wykładów z zakresu ochrony roślin i udzielaniem porad 
producentom.

Oddział w Szczecinie. Zorganizowano 12 zebrań z 15 referatami. 
Członkowie Oddziału biorą udział w zjazdach 1 sympozjach, współ
pracują ze Studenckim Kołem Naukowym WSP w Słupsku oraz z mło
dzieżą szkół średnich. Biorą udział w szkoleniu terenowej służby 
ochrony roślin, udzielają porad dotyczących zbierania i konser
wowania owadów, pomagają entomologom amatorom na swoim terenie.

Oddział w Warszawie. Zorganizowano 14 zebrań z 16 referatami, 
kontynuowano badania entomofauny Kampinoskiego Parku Narodowego 
/ok. 30 osób/. Podjęto starania w oelu zorganizowania bazy tere
nowej w KPN. Zorganizowano 4 wycieczki i konkurs fotografii ento
mologicznej.

Oddział we Wrocławiu zorganizował 10 zebrań. Entomologię popula
ryzowano przez ekspozycje entomologiczne w muzeum przyrodniczym, 
współpracę z liceami woj. wrocławskiego i sąsiednich, przez opie
kę nad pracami maturalnymi i olimpijskimi, pogadanki, wykłady, 
konsultacje dla pracowników służby ochrony roślin. Oddział współ
pracuje również z Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Woj.
Stacją Kwarantanny 1 Ochrony Roślin, SITR. Członkowie Oddziału 
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biali czynny udział w syTapozjacheakoji specjalistycznych, pra
cowali przy inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych PEE.

Zarząd Główny jest zdania, że nie wszystkie jednak Oddzia
ły pracowały systematycznie. Dotyczy to szczególnie Krakowa, 
Kielc i Poznania.

TBZYDZT2STOIECIE UTWOHZKNIA POZHA&KIEGO ODDZIAŁU MB

W dniu 14 lutego 1979 winęła 30 rocznica otworzenia poz
nańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa aitomologiaznego /ów
cześnie Pol. Z wiązko Entomologicznego/,' Oddział powstał z ini
cjatywy grona entomologów, a w szczególności ówczesnego Preze
sa PTE prof. dra A, Kozi końskiego. Przewodniczącym świeżo utwo
rzonego Oddziału został dr B. Kiełczewski, sekretarzem i skarb
nikiem - H. Czartoryski, członkami komisji rewizyjnej - dyr. Ki 
Pluciński i dyr. Z. Żółtowski. XXI Walna Zgromadzenie PTE, na 
posiedzeniu w dniu 23 I 1951 zalegalizowało inicjatywę poznań
skich entomologów.

Dla upamiętnienia tego jubileuszu, odbyło się w dniu 
21 U 1979 posiedzenie naukowe, na którym przedstawiono dzia
łalność i osiągnięcia Oddziału w minionym 30-leciu.

Prof. dr B. Kiełczewski nawiązał w swej prelekcji p.t. 
”30 rocznica utworzenia Poznańskiego Oddziału PTE^, do pierw
szego okresu działalności Oddziału i przedstawił w zarysie je
go rozwój i dorobek. Prelekcję uzupełniły materiały przygoto
wane przez sekretarza Oddziału mgra A. Nowosada, zawierające 
wypisy z protokołów, spis członków zarządu w poszczególnych ka
dencjach, spis członków honorowych i odznaczonych Złotą Odznaką 
PTS oraz uaktualnioną listę członków Oddziału.

Oddział poznański poza działalnością referatowo-odczytową 
/7-10 prelekcji naukowych rocznie/, uprawiał również działal
ność popularyzatorską: artykuły w czasopismach popularnonauko
wych, odczyty w TWP 1 Lidze Ochrony Przyrody, wystawy entomolo
giczne, cieszące się dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

Członkowie Oddziału, specjaliści od poszczególnych grup 
owadów, dokonywali ekspertyz na użytek różnych instytucji i 
osób prywatnych.
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Zarząd. Oddziału organizował wycieczki dla członków PTE 
i sympatyków do atrakcyjnych pod względem entomologicznym 
miejscowości» Przez wiele lat rozprowadzał wśród członków 
Polskie Pismo Entomologiczne, pośredniczył w zakupie trudno 
dostępnego sprzętu entomologicznego.

Z ważniejszych osiągnięć Oddziału należy wymienić zorga
nizowanie 3377 i 2XXIII Zjazdu PTE, które miały miejsce w Poz
naniu, uczestnictwo w zorganizowaniu IV sympozjum Sekcji Kole- 
opterologicznej w Mosinie pod Poznaniem oraz uczestnictwo w 
przygotowaniu uroczystości związanych z uczczeniem 20 rocznicy 
zgonu prof. dra K. Simma /w 1975 r./.

Członkowie Oddziału poznańskiego brali również czynny 
udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, kongresach i 
sympozjach entomologicznych.

Godność przewodniczącego Oddziału poznańskiego piastowali 
kolejno: prof. dr B. Kiełczewski /1949-1954/, prof. dr A. Wrób
lewski /1955-1957/, prof. inż. S. Alwin /1957-1958/, prof, dr 
A. Wróblewski /1958-1959/, prof. dr W. Węgorek /1959-1965/, 
prof. dr Z. Gołębiowska /1965-1969/, prof. dr A. Wróblewski 
/1969-1973/, prof. dr W, Romankow /1973-1978/, prof, dr hab. 
ŁU Beiger /1978-dziś/.

Członkami honorowymi PTE Oddziału poznańskiego są: 
prof. dr W. Skuratowicz i prof. dr W, Węgorek.

Złote Odznaki PTE otrzymali: prof. inż. S, Alwin i prof. 
dr Z. Gołębiowska.

Aktualna liczba członków poznańskiego Oddziału PTE 
wynosi 98.

Dorobek entomologii wielkopolskiej przedstawił w obszer
nym referacie p.t. "Z przeszłości entomologii w Wielko polsce” 
prof. dr A. Wróblewski. Ha kreślił sylwetki poznańskich entomo
logów, ich dorobek i znaczenie dla nauki, kultury i gospodarki 
tego regionu. Prelekcje spotkała się z dużym zainteresowaniem. 
W dyskusji podkreślano celowość tego roszaju opracowań, ze 
względu na brak publikacji poświęconych tym zagadnieniom. Wysu
nięto sugestie opublikowania referatu prof. dr A, Wróblewskiego 
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w całości. Hależy sobie życzyć by publikacja przybliżająca 
eam sylwetki wybitnych 1 zasłużonych entomologów wielkopol
skich ukazała się jak najrychlej.

Karla Bejger

< GDAŚSK

W dniu 6 IV 1979 roku odbyło się zebranie wyborcze Od
działu Gdańskiego PTE, na który» wybrano nowy Zarząd w skła
dzie: Przewodnicząca - doc. dr habil. Zofia Wegner, wiceprze
wodniczący - mgr inż. Bolesław Głąba, sekretarz - mgr Adam 
Borkiewicz, skarbnik - mgr inż. Andrzej Mędrzecki. członek 
Zarządu - mgr Ryszard 3 za dziewa ki. Komisja Rewizyjna pozosta
ła w niezmienionym składzie.

Komunikaty

BOWI CZŁONKOWIE PTE

W dniu 10 I 1979 roku zostali przyjęci do PTE: 
Piotr Liniewaki, inż. Henryk Marcinowski /Oddział w Bytomiu/, 
Elżbieta Ryza /Oddział w Krakowie/, Maria Czogała-Chmaryk, 
Janusz Nowacki, mgr Halina Mtntus-Teller /Oddział w Poznaniu/,

W dniu 2 HI 1979 roku zostali przyjęci do PTE: 
dr Władysław Huszcza /Oddział w Lublinie/, mgr Wiesława Kopi- 
czak, Iwona Łabno, Eugeniusz Sadynica /Oddział w Rzeszowie/, 
mgr Mirosława Piechota, mgr Jacek Piechota /Oddział w Warsza
wie/, Dariusz Wysocki /Oddział we Wrocławiu/,

W dniu 7 VI 1979 roku zostali przyjęci do PTE: 
mgr Inż. Wiesław Szczepański /Oddział w Bytomiu/, inż/ Kazi
mierz Rodziewicz, inż. Marta Salabura, Witold Słomski, Krzysz
tof Turzański /Oddział w Gdańsku/, mgr inż.' Janusz Zwoliński, 
mgr inż. Witold Tutęja, mgr inż. Władysław Czeluśniak, Juliusz 
Henkel, Jacek Hulak, mgr inż. Sławomir Ambroży, dr inż. Alfred 
Król /Oddział w Krakowie/, mgr Anna Zgardzińska /Oddział w 
Lublinie/, mgr Danuta Małachowska /Oddział w Poznaniu/» 
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agr Joanna Kowalska* mgr Monika Wąs owaka, Wojciech Janiszewski* 
Wacław Szmalec* Sylwester Bory /Oddział w Warszawie/* Tadeusz 
Zatwarnicki /Oddział we Wrocławiu/.'

W dniu 15 vm 1979 roku zostali przyjęci do PTE:
Tomasz Kamiński, Paweł Osmulaki, Mirosław Przybylski, Cezary 
Wstała /Oddział w Łodzi/.
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