Sprawozdanie z XIX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Ojców, 14-15. maja 2012 roku
W dniach 14-15. maja 2012 roku odbyło się XIX 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 inż. Bogdan Wiśniowski oraz przewodniczący Sekcji – prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski. Obrady toczyły się w budynku „Pod Kazimierzem”, jednym z budynków dawnego uzdrowiska w Ojcowie, pochodzącym z połowy XIX wieku.
W Sympozjum wzięło udział 23 hymenopterologów i sympatyków sekcji z Bytomia, Gdańska, Krakowa, Kielc, Łodzi, Ojcowa, Poznania, Puław, Torunia, Urszulina,
Wrocławia i Zielonej Góry. W spotkaniu uczestniczyła też aktywnie entuzjastka rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa z Danii – p. Maria Gram-Jensen.
Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 14. maja o godz. 10.00 powitaniem
uczestników Sympozjum przez dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego mgr. inż.
Rudolfa Suchanka, który życzył uczestnikom owocnych obrad. Następnie rozpoczęła
się I sesja referatowa, której przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski. Zakończyła się ona przerwą na kawę i herbatę. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję
delektować się pysznymi wypiekami z cukierni w Skale. Po przerwie wysłuchano referatów II sesji referatowej, którą prowadziła dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka.
Wygłoszono 9 następujących referatów w podanej poniżej kolejności:
1. Mieczysław BILIŃSKI – Perspektywy rozwoju hodowli trzmiela ziemnego
(Bombus terrestris) w Polsce.
2. Mikołaj BORAŃSKI – Systropha curvicornis i S. planidens – gatunki zagrożone wymarciem.
3. Dawid MOROŃ – Znaczenie nasypów kolejowych w ochronie dziko żyjących
pszczół.
4. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Ewa DOLAŃSKA-NIEDBAŁA – Pimplinae
(Hymenoptera, Ichneumonidae) Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.
5. Sebastian SALATA, Lech BOROWIEC – Mrówki (Hymenoptera: Formicidae)
Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
6. Waldemar CELARY – Zaburzenia w determinacji płci u owadów błonkoskrzydłych (Insecta: Hymenoptera) na przykładzie dzikich pszczół (Apoidea:
Anthophila).
7. Katarzyna SZCZEPKO, Andrzej KRUK, Bogdan WIŚNIOWSKI – Czynniki
wpływające na różnorodność gatunkową złotolitek (Hymenoptera: Chrysididae) na terenach porolnych w Kampinoskim Parku Narodowym.
8. Tadeusz PAWLIKOWSKI, Jan DĄBROWSKI, Piotr OLSZEWSKI – Trzmielowate (Hymenoptera: Apidae: Bombus Latr.) Puszczy Człuchowskiej
9. Stanisław FLAGA – Materiał do dyskusji – list do Ministra Środowiska w
sprawie wyłączenia spod ścisłej ochrony prawnej trzech gatunków pszczół z
rodzaju Anthophora.
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Po zakończeniu sesji referatowej i wykonaniu pamiątkowych fotografii, uczestnicy Sympozjum udali się na obiad do restauracji „Pod Nietoperzem”. Następnie przenieśli się do budynku „Pod Łokietkiem”, mieszczącego ekspozycję przyrodniczą
OPN, gdzie odbyło się spotkanie robocze członków Sekcji Hymenopterologicznej
PTE, na którym przedyskutowano sprawy organizacyjne Sekcji. Kolejnym punktem
sympozjum była wystawa fotografii błonkówek autorstwa dr inż. Bogdana Wiśniowskiego, przygotowana w jednej z sal budynku i licznie odwiedzana przez młodzież
zwiedzającą ekspozycje Parku. Wystawa składała się z 40 fotogramów formatu
30x40 cm, prezentujących makrofotografie błonkówek, wśród których szczególnie
licznie ukazane były żądłówki. Uczestnicy sympozjum podziwiali piękne pod względem artystycznym i technicznym zdjęcia owadów.
W późnych godzinach popołudniowych, zadowoleni i równocześnie strudzeni
uczestnicy Sympozjum udali się na biesiadę towarzyską do „Piwnicy pod Nietoperzem”. Dzięki nieocenionemu organizatorowi spotkań polskich hymenopterologów dr
inż. Bogdanowi Wiśniowskiemu, spotkanie przy suto zastawionym stole, ciągnęło się
do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy biesiady prowadzili rozmowy na różne
tematy, nierzadko hymenopterologiczne – korzystając z niezbyt częstej okazji do
bezpośredniej wymiany doświadczeń.
Następnego dnia, z samego rana, spora część uczestników Sympozjum wybrała się na wycieczkę autokarową po Wyżynie Michowskiej na trasie: Ojców – Dosłońce (wieża widokowa) – Racławice (obszar Natura 2000 „Wały PLH120017) – Klonów
(rez. Dąbie) – Kalina-Lisiniec (obszar Natura 2000 „Kalina-Lisiniec” PLH120007) –
Uniejów-Rędziny (rez. Biała Góra) – Ojcow (ok. 130 km). Pomimo deszczowej pogody humory dopisywały i wycieczka zostawiła w uczestnikach niezapomniane wrażenia.
W przyszłym roku zapraszamy również w połowie maja na kolejne, XX już
Sympozjum Sekcji, które wstępnie zaplanowano w Puławach. Mamy nadzieję, że na
tym jubileuszowym spotkaniu nie zabraknie ani hymenopterologów, ani sympatyków
naszej sekcji.
.

Hanna PIEKARSKA-BONIECKA
z-ca przewodniczącego Sekcji Hymenopterologicznej PTE
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Budynek „Pod Kazimierzem” – miejsce spotkania uczestników XIX Sympozjum Sekcji
Hymenopterologicznej PTE w Ojcowie

Galeria zdjęć
Zdjęcia z XIX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej,
2012 roku

Ojców, 14-15 maja
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………słuchamy z wielką uwagą interesujących wystąpień (fot. H. PiekarskaBoniecka)

…….. kol. Bogdan Wiśniowski czuwa nad sprawnością sprzętu audio-wizualnego
(fot. H. Piekarska-Boniecka)
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………doc. dr hab. Mieczysław Biliński wygłasza interesujący referat na temat perspektyw hodowli trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) w Polsce (fot. H. PiekarskaBoniecka)

……….w przerwie na kawę i herbatę delektujemy się pysznymi wypiekami z pobliskiej cukierni (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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………pamiątkowe zdjęcie uczestników XIX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE na schodach budynku „Pod Kazimierzem” (fot. A. Jakubek)

……….autor wystawy fotografii błonkówek kol. Bogdan Wiśniowski (fot. H. PiekarskaBoniecka)
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……….oglądamy, podziwiamy i dyskutujemy (fot. H. Piekarska-Boniecka)

……….kol. Kasia Szczepko na tle fotografii żądłówek (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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……… kol. Danusia Sołtyk i pszczoła Coelioxys mandibularis (fot. H. PiekarskaBoniecka)

………Mistrz i Małgorzata (fot. K. Szczepko)

