
 

Sprawozdanie z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Hemipterologicznej  

„Mszyce i inne pluskwiaki” 

 

Podstawową formą działalności Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego są organizowane co dwa lata konferencje. Ostatnie spotkanie członków 

Sekcji odbyło się w dniach 24-27 kwietnia 2017 roku podczas Jubileuszowej XXV 

Ogólnopolskiej Konferencji Hemipterologicznej w Kochcicach, zorganizowanej przez 

Katedrę Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. Konferencja rozpoczęła się w godzinach popołudniowych 24 kwietnia 

(poniedziałek) od przyjazdu i zakwaterowania uczestników w ośrodku szkoleniowym 

„Strzelnica” w Kochcicach, położonym w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną 

Liswartą. Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpiło 25 kwietnia (wtorek) o godzinie 9:00. 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek powitała 

uczestników spotkania, następnie kolejno głos zabrali prof. Aleksander Herczek, kierownik 

Katedry Zoologii Wydziału BiOŚ UŚ oraz pani mgr Hanna Pompa-Obońska, I Zastępca 

Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wykład plenarny 

wygłosił dr hab. prof. UG Jacek Szwedo (Uniwersytet Gdański). Podczas I sesji referatowej, 

której przewodniczyła dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek (Uniwersytet Śląski w 

Katowicach), wygłoszono cztery referaty, podczas II sesji referatowej, której przewodniczył 

prof. Aleksander Herczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), wygłoszono pięć referatów. Po 

zakończeniu sesji referatowej uczestnicy zjedli obiad. Kolejnym punktem programu w tym 

dniu Konferencji było wystąpienie pani Katarzyny Nazarewicz, reprezentującej firmę Accela,  

dotyczące wykorzystywania nowoczesnych metod w badaniach pluskwiaków. W godzinach 

popołudniowych odbyła się również sesja posterowa, której przewodniczyła dr hab. Jolanta 

Brożek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), podczas której przedstawiono 24 plakaty oraz 

odbył się konkurs na najlepszy poster prezentowany podczas obrad. Wszyscy uczestnicy 

konferencji mogli oddać swój głos w głosowaniu tajnym na trzy najlepsze plakaty. Po sesji 

posterowej uczestnicy udali się na wycieczkę autokarową do Parku Krajobrazowego Lasy nad 

Górną Liswartą. Przewodnikiem na tej interesującej wycieczce była pani mgr Krystyna 

Bartocha z oddziału terenowego Kalina Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego. O godzinie 20:00 uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji. Kolejny dzień 

konferencji (26 kwietnia, środa) rozpoczął się od III sesji referatowej, której przewodniczył 

prof. Michał Hurej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), podczas której wygłoszono 



sześć referatów; podczas IV sesji referatowej, której przewodniczyła prof. Beata Gabryś 

(Uniwersytet Zielonogórski), wygłoszono pięć referatów. Po zakończeniu sesji referatowych i 

obiedzie odbyło się zebranie Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego, na którym przedyskutowano między innymi takie zagadnienia jak zasady 

członkostwa w sekcji Hemipterologicznej PTEnt, aktualizacja listy członków sekcji, logo 

sekcji i aktualizacja witryny sekcji. Wybrano również ośrodek, w którym organizowana 

będzie kolejna Konferencja Hemipterologiczna w 2019 roku. Członkowie sekcji 

poinformowani zostali również o przypadającym w 2018 roku jubileuszu 55-lecie istnienia 

sekcji datującej się od 1963, a która od 2005 roku jest sekcją Hemipterologiczną. 

Zaproponowano, aby jubileusz ten połączyć w poszczególnych ośrodkach z przypadającym 

21 kwietnia Międzynarodowym Dniem Pluskwiaka. W tym dniu Konferencji, w godzinach 

popołudniowych odbył się także wykład "Inwentaryzacja przyrodnicza w technologii 

GPS/GIS” oraz warsztaty z zakresu technologii pomiarowych stosowanych w entomologii 

prowadzone przez pana mgr Jacka Muchę, reprezentującego firmę NaviGate. Po warsztatach 

rozpoczęła się kolacja przy grillu. Ostatni dzień konferencji (27 kwietnia, czwartek) rozpoczął 

się od III sesji referatowej, której przewodniczyła prof. Bożena Kordan (Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), podczas której wygłoszono siedem referatów. Przed 

zakończeniem konferencji rozstrzygnięto konkurs na najlepszy poster. Zwycięzcami zostali: 

Miejsce 1. Marlena Paprocka, Katarzyna Dancewicz i Beata Gabryś z Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Miejsce 2. Mariusz Kanturski, Ahmed Zia, Muhhamad Rafi i Karina 

Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz National Agricultural Research 

Centre Pakistan, Miejsce 3. Beata Borowiak-Sobkowiak, Urszula Walczak i Barbara 

Wilkaniec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podsumowania Konferencji dokonała 

dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek, a następnie oficjalnie zakończono XXV Ogólnopolską 

Konferencję Hemipterologiczną. Organizatorem kolejnego spotkania członków Sekcji oraz 

XXVI Konferencji Hemipterologicznej w 2019 roku będzie Katedra Zoologii Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. W jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Konferencji Hemipterologicznej 

uczestniczyło ponad  50 osób z 21 ośrodków naukowych. Wygłoszono 30 referatów i 

przedstawiono 24 plakaty. Merytoryczne i finansowe wsparcie zapewnili: pani Dyrektor 

Hanna Pompa-Obońska i pani Kierownik Krystyna Bartocha wraz z współpracownikami z 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, pani Agnieszka Gawkowska, 

reprezentująca firmę Pol-Eko Aparatura, pani Katarzyna Nazarewicz, reprezentująca firmę 

Accela, pan Jacek Mucha, reprezentujący firmę NaviGate oraz pani Aneta Trzęsiok, manager 

ds marketingu ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego „Strzelnica”. 



Wszelkie informacje dotyczące działalności Sekcji Hemipterologicznej znajdują się na stronie 

internetowej Sekcji w ramach witryny PTEnt (http://pte.au.poznan.pl). Znaleźć tam można 

aktualną listę członków wraz z danymi kontaktowymi oraz informacje na temat bieżącej 

działalności.  

 
 

w imieniu Organizatorów Konferencji  

Karina Wieczorek 
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