
Sprawozdanie z XXII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

Ojców, 25-26 maja 2015 roku 
 

W dniach 25-26. maja 2015 roku odbyło się kolejne XXII 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 prze-
wodniczącego Sekcji dr hab. Bogdan Wiśniowski oraz przewodniczący Sekcji – dr 
hab. Tadeusz Pawlikowski, prof. UMK. Referaty wygłaszano w budynku „Pod Kazi-
mierzem”, jednym z budynków dawnego uzdrowiska w Ojcowie, pochodzącym z po-
łowy XIX wieku.  

 
W Sympozjum wzięło udział 25 hymenopterologów i sympatyków sekcji z Byto-

mia, Krakowa, Kielc, Łodzi, Ojcowa, Poznania, Torunia i Wrocławia oraz z Danii.  
 
Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 25 maja o godz. 11.00 powitaniem 

uczestników Sympozjum przez dyrektora OPN mgr inż. Rudolfa Suchanka, który ży-
czył 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 13 

następujących referatów w podanej poniżej kolejności: 
 
TADEUSZ KAŹMIERCZAK – Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Pienin. 
MARTA RZAŃSKA, HANNA PIEKARSKA-BONIECKA – Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu 
jako środowisko występowania parazytoidów z podrodziny Pimplinae i Poemeniinae ( 
Hymenoptera, Ichneumonidae. 
SEBASTIAN SALATA, LECH BOROWIEC – Studium taksonomiczno-zoograficzne mrówek 
(Hymenoptera, Formicidae) Krety. 
JAKUB OGIELA – Możliwości wykorzystania użyłkowania przednich skrzydeł w auto-
matycznej identyfikacji błonkówek z rodziny Vespidae. 
KATARZYNA SZCZEPKO, WALDEMAR ŻYŁA – Osowate (Hymenoptera, Vespidae) Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. 
WALDEMAR CELARY – Teratologie u żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzikich pszczół (Apoidea: Apiformes) oraz prawdopodobny me-
chanizm ich powstawania. 
PIOTR OLSZEWSKI – Grzebaczowate (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) Kotliny 
Toruńskiej. 
TADEUSZ PAWLIKOWSKI – Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1881 – górski gatunek 
trzmiela w Karpatach. 
MICHAŁ WOYCIECHOWSKI, KAROLINA KUSZEWSKA, JĘDRZEJ PITORAK, JUSTYNA KIERAT – 
Czy larwy pszczoły miodnej wiedzą, że w rodzinie jest matka? 
DAWID MOROŃ – Czy nasypy kolejowe zwiększają łączność ekologiczną między po-
pulacjami pszczół w krajobrazie rolniczym? 
MARIA GRAM-JEENSEN – Ochrona dziko żyjących pszczół w Danii. 
PAWEŁ MICHOŁAP, ANETA SIKORA, MARIA KELM, TOMASZ STROJNY, MARCIN SIKORA, 
IWONA LIS – Zgrupowania pszczołowatych (Apidae) środowisk marginalnych wyrobisk 
wapiennych na Śląsku. 
ANETA SIKORA, MARIA KELM – Występowanie trzmieli (Bombus spp.) na obszarze 
miasta Wrocławia. 
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Po zakończeniu II sesji referatowej i wykonaniu pamiątkowych fotografii przed 
budynkiem „Pod Kazimierzem”, uczestnicy Sympozjum udali się na obiad do restau-
racji „Pod Nietoperzem”. Po smacznym i obfitym obiedzie, w budynku „Pod Kazimie-
rzem”  odbyła się III sesja referatowa, którą prowadziła dr hab. Hanna Piekarska-
Boniecka, prof. UP. Zakończyła się ona się spotkaniem roboczym członków Sekcji 
Hymenopterologicznej PTE. Omówiono na nim sprawy bieżące Sekcji i ustalono, że 
kolejne, XXIII Sympozjum Sekcji w 2015 roku odbędzie się – a jakże by inaczej – w 
Ojcowie.  

 
W późnych godzinach popołudniowych, zadowoleni i równocześnie strudzeni  

uczestnicy Sympozjum udali się na kolację towarzyską do „Piwnicy pod Nietope-
rzem”. Spotkanie ciągnęło się do późnych godzin wieczornych.  

 
W drugim dniu sympozjum najbardziej wytrwali jego uczestnicy – nie zważając 

na brzydką pogodę – pojechali na wycieczkę terenową w rejon Babiej Góry. Na prze-
łęczy Krowiarki (wg różnych źródeł jest ona położona na wysokości od 996 do 1012 
m n.p.m.) przywitała nas gęsta mgła i mżawka. Mimo to poszliśmy na krótki spacer 
po terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Nasza trasa wiodła Górnym Płajem 
do Mokrego Stawku. W czasie spaceru – wobec braku błonkówek – poznawaliśmy 
babiogórską florę. Po powrocie na przełęcz pojechaliśmy do Zubrzycy Górnej poło-
żonej na Orawie. Pogoda nieco się poprawiła i po rozgrzaniu się kubkiem herbaty 
zwiedziliśmy tutejszy skansen. Oprowadzał nas przewodnik, który dzielił się z nami 
swoją bogatą wiedzą na temat orawskiego budownictwa. Oprócz budynków miesz-
kalnych, gospodarczych i przemysłowych z regionu, mieliśmy okazje obejrzeć cha-
rakterystyczne ule konstruowane z fragmentów pni drzew. W drodze powrotnej po-
krzepiliśmy się jeszcze obfitym obiadem w Zawoi-Mosorne i wczesnym wieczorem 
wróciliśmy do Ojcowa.  

 
W przyszłym roku w maju spotykamy się również w Ojcowie. 
 
 
 
 

                                               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 



 

Budynek „Pod Kazimierzem” – miejsce spotkania uczestników XXII Sympozjum Sek-
cji Hymenopterologicznej w Ojcowie 

 

Galeria zdjęć 

Zdjęcia z XXI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej, Ojców, 25-26 maja 
2015 roku 

 

 

……………słuchamy z wielkim zainteresowaniem  wystąpień (fot. H. Piekarska-
Boniecka) 
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…………chwila odpoczynku  pomiędzy kolejnymi referatami  (fot. H. Piekarska-
Boniecka) 

 

 

……….w przerwie na kawę i herbatę delektujemy się pysznymi wypiekami z pobli-
skiej cukierni (fot. H. Piekarska-Boniecka) 
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……….w przerwie na kawę i herbatę toczą się interesujące dyskusje ((fot. H. Piekar-
ska-Boniecka) 

 

 
 

………pamiątkowe zdjęcie uczestników XXII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicz-
nej PTE na schodach budynku „Pod Kazimierzem” 
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………wieczorem spotykamy się w „Piwnicy pod Nietoperzem” (fot. H. Piekarska-
Boniecka) 

 

 
 

………koledzy T. Pawlikowski i B. Wiśniowski toczą interesujące rozmowy na tematy 
hymenopterologiczne  (fot. H. Piekarska-Boniecka) 
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………przed punktem informacyjnym BPN na Przełęczy Krowiarki (fot. B. Wiśniow-
ski) 
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………wejście na Górny Płaj (fot. B. Wiśniowski) 
 

 

 
 

………skansen w Zubrzycy Górnej  
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………przy pasiece w skansenie (fot. B. Wiśniowski) 
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………orawski ul w skansenie w Zubrzycy Górnej  
 


