Sprawozdanie z XXI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Ojców, 19-20 maja 2014 roku
W dniach 19-20. maja 2014 roku odbyło się kolejne XXI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE. Zorganizowano je, jak od wielu już lat, w przepięknym i
urokliwym Ojcowie dzięki uprzejmości dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
mgr inż. Rudolfa Suchanka. Organizatorami Sympozjum byli, jak co roku, z-ca przewodniczącego Sekcji dr hab. Bogdan Wiśniowski oraz przewodniczący Sekcji – dr
hab. Tadeusz Pawlikowski, prof. UMK. Referaty wygłaszano w budynku „Pod Kazimierzem”, jednym z budynków dawnego uzdrowiska w Ojcowie, pochodzącym z połowy XIX wieku.
W Sympozjum wzięło udział 21 hymenopterologów i sympatyków sekcji z Katowic, Krakowa, Kielc, Lublina, Łodzi, Ojcowa, Poznania, Puław, Torunia i Wrocławia.
Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 19 maja o godz. 10.00 powitaniem
uczestników Sympozjum przez dyrektora OPN mgr inż. Rudolfa Suchanka, który życzył uczestnikom owocnych obrad. Następnie rozpoczęła się I sesja referatowa, a po
niej II sesja referatowa, którym przewodniczył dr hab. Tadeusz Pawlikowski, prof.
UMK. W przerwie na kawę i herbatę uczestnicy Sympozjum mieli okazję delektować
się pysznymi wypiekami z cukierni w Skale.
Łącznie odbyły się 3 sesje referatowe, w czasie których wygłoszono ogółem 11
następujących referatów w podanej poniżej kolejności:
Jolanta BĄK-BADOWSKA – Występowanie licinka małżonaczka Argyresthia conjugella Zell.
(Lepidoptera: Yponomeutidae) w rezerwacie „Szczytniak”.
Waldemar CELARY – Potencjalne możliwości błędnego opisania nowych gatunków pszczół
(Apiformes = Anthophila) w przypadku osobników z nie rozpoznanymi zmianami teratologicznymi.
Marzena MASIEROWSKA – Rola pszczół (Apoidea) w zapylaniu kwiatów gorczycy białej i sarepskiej.
Maria KELM, Tomasz STROJNY, Paweł MICHOŁAP – Z badań nad dzikimi pszczołami w
uprawach rzepaku ozimego.
Zbigniew KOŁTOWSKI, Dariusz TEPER, Mikołaj BORAŃSKI – Badania monitoringowe trzmieli
na terenie całej Polski – propozycja podjęcia projektu finansowanego z programu BioStrateg.
TADEUSZ KAŹMIERCZAK – Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae – ich budowa
i życie.
MARTA RZAŃSKA, HANNA PIEKARSKA-BONIECKA – Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w kolekcji bylin Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
STANISŁAW FLAGA – Czynna ochrona kolonii porobnicy włochatki w Waganowicach.
KATARZYNA SZCZEPKO – Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową grzebaczy
(Hymenoptera, Spheciformes) na odłogach porolnych w Kampinowskim Parku Narodowym.
TADEUSZ PAWLIKOWSKI – Metodologiczne uwarunkowania opisu zespołu żądłówek antofilnych jako bioindykatorów środowiska.
BOGDAN WIŚNIOWSKI – Zastosowanie anaglifów do obrazowania przestrzennego cech
morfologicznych owadów.

Po zakończeniu II sesji referatowej i wykonaniu pamiątkowych fotografii przed
budynkiem „Pod Kazimierzem”, uczestnicy Sympozjum udali się na obiad do restauracji „Pod Nietoperzem”. Po smacznym i obfitym obiedzie, w budynku „Pod Kazimierzem” odbyła się III sesja referatowa, którą prowadził dr hab. Waldemar Celary, prof.
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UJK. Zakończyła się ona się spotkaniem roboczym członków Sekcji Hymenopterologicznej PTE. Omówiono na nim sprawy bieżące Sekcji i ustalono, że kolejne, XXII
Sympozjum Sekcji w 2015 roku odbędzie się – a jakże by inaczej – w Ojcowie. Następnie uczestnicy Sympozjum przeszli do budynku „Pod Łokietkiem”, w którym mieści się ekspozycja przyrodnicza Parku, aby podziwiać wystawę zdjęć dr hab. Bogdana Wiśniowskiego, ilustrującą jego referat o wykorzystaniu anaglifów do trójwymiarowego obrazowania cech morfologicznych owadów.
W późnych godzinach popołudniowych, zadowoleni i równocześnie strudzeni
uczestnicy Sympozjum udali się na kolację towarzyską do „Piwnicy pod Nietoperzem”. Spotkanie ciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy biesiady
prowadzili rozmowy na tematy hymenopterologiczne i nie tylko – korzystając z niezbyt częstej okazji do spotkań i bezpośredniej wymiany doświadczeń.
We wtorek, 20. maja odbyła się wycieczka autokarowa do Pienińskiego Parku
Narodowego. Ze względu na fakt, iż szlaki turystyczne na terenie Parku były zamknięte z powodu wiatrołomów i wiatrowałów, które miały miejsce 2 dni wcześniej,
nie mieliśmy okazji do zbyt długich spacerów po tym interesującym Parku i za nielicznymi wyjątkami podziwialiśmy uroki PPN w dużej mierze z okien autokaru. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła nam na podziwianie panoramy Tatr Bielskich w czasie wędrówki przez Polanę Majerz. Zwiedziliśmy ruiny zamku w Czorsztynie, skąd
rozlegał się piękny widok na jezioro czorsztyńskie, zamek w Nidzicy i Spisz. Po zjedzeniu obowiązkowego oscypka pienińskiego podjechaliśmy do Sromowców Niżnych
by podejść do Wąwozu Sobczańskiego pod Trzy Korony, które oświetlone słońcem,
ukazywały swoje piękno. Niestety, wejście na szlak i tutaj było zamknięte. Brak możliwości wędrówek szlakami pienińskimi wynagrodziły nam wspaniałe widoki na Pieniny polskie i słowackie oraz wiele gatunków owadów, które zaobserwowaliśmy po
drodze. Na szczególną uwagę zasługuje tu zwłaszcza paź żeglarz Iphiclides podalirius (L.), którego wielu z nas widziało po raz pierwszy w życiu „na żywo”. Dla urozmaicenia wycieczki przeszliśmy także kładką nad Dunajcem do Słowacji, by w Czerwonym Klasztorze spróbować czeskiego piwa. Późnym popołudniem wyjechaliśmy w
drogę powrotną do Ojcowa,
W przyszłym roku zapraszamy również w drugiej połowie maja na kolejne, już
XXII Sympozjum Sekcji, które odbędzie się również w Ojcowie. Drugiego dnia Sympozjum planujemy autokarową wycieczkę na Babią Górę. Mamy nadzieję, że na tym
kolejnym spotkaniu nie zabraknie ani hymenopterologów, ani sympatyków naszej
sekcji.

Dr hab. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, prof. UP
z-ca przewodniczącego Sekcji Hymenopterologicznej PTE
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Bogdan WIŚNIOWSKI
z-ca przewodniczącego Sekcji Hymenopterologicznej PTE
Ojcowski Park Narodowy
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Budynek „Pod Kazimierzem” – miejsce spotkania uczestników XXI Sympozjum Sekcji
Hymenopterologicznej w Ojcowie

Galeria zdjęć
Zdjęcia z XXI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej,
2014 roku

Ojców, 19-20 maja
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……………słuchamy z wielką uwagą interesujących wystąpień (fot. H. PiekarskaBoniecka)

…….. niektóre z nich wprowadzają Nas w dobry humor (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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……….w przerwie na kawę i herbatę delektujemy się pysznymi wypiekami z pobliskiej cukierni (fot. H. Piekarska-Boniecka)

……….w przerwie na kawę i herbatę toczą się interesujące dyskusje ((fot. H. Piekarska-Boniecka)
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………pamiątkowe zdjęcie uczestników XXI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE na schodach budynku „Pod Kazimierzem” (fot. E. Tokarczyk)

………zbieramy się na zasłużony obiad (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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………słuchamy z dużą uwagą wystąpień wygłaszanych w II części referatowej (fot.
H. Piekarska-Boniecka)

……….oglądamy przez specjalne okulary zdjęcia budowy morfologicznej owadów
wykonane techniką anaglifów przez kolegę Bogdana Wiśniowskiego (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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……przechodzimy przez Polanę Majerz (fot. H. Piekarska-Boniecka)

…..w dalszym ciągu przemierzamy Polanę Majerz (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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……….nasza młodzież na Polanie Majerz (fot. H. Piekarska-Boniecka)

…….. kolega Stanisław Flaga wyjaśnia młodzieży tajniki wiedzy entomologicznej dotyczącej pszczół (Fot. H. Piekarska-Boniecka)
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……. kolega Bogdan Wiśniowski oddala się w nieznane…. (Fot. H. PiekarskaBoniecka)

…….. niestrudzony w swojej pasji fotografowania kolega Tadeusz Pawlikowski utrwala zamek w Czorsztynie (Fot. H. Piekarska-Boniecka)
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Zdjęcia w technologii 3D (efekt widoczny w specjalnych okularach 3D)

…….. przerwa na obiad w Krościenku nad Dunajcem (anaglif – fot. B. Wiśniowski)

……..patrzymy na Trzy Korony z Czerwonego Klasztoru (Słowacja) popijając czeskie
piwo (anaglif – fot. B. Wiśniowski)

