Sprawozdanie z XVIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Ojców, 9-10 maja 2011 roku

W dniach 9-10 maja 2011 roku odbyło się XVIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE. Zorganizowano je, jak od wielu już lat, w przepięknym i urokliwym
Ojcowie. Organizatorami Sympozjum byli, jak co roku, przewodniczący Sekcji – prof.
dr hab. Tadeusz Pawlikowski i z-ca przewodniczącego Sekcji i równocześnie kierownik działu naukowo-edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego – dr inż. Bogdan
Wiśniowski. Obrady toczyły się w budynku „Pod Kazimierzem”, jednym z budynków
dawnego uzdrowiska w Ojcowie, pochodzącym z połowy XIX wieku.
Frekwencja na tegorocznym sympozjum była rekordowo niska. Wzięło w nim
udział zaledwie 12 hymenopterologów z Bytomia, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi i
Ojcowa.
Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 9 maja o godz. 10.00 od roboczego
spotkania uczestników przy kawie i herbacie, na którym omówiono plany działania
Sekcji. O godz. 12-tej rozpoczęła się sesja referatowa, którą otworzył Pan dr Józef
Partyka – zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego. Sesji referatowej,
która trwała do godziny 17.00 przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski. Wygłoszono 5 następujących referatów i jedno doniesienie (w postaci posteru), w przedstawionej poniżej kolejności:
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Ewa DOLAŃSKA-NIEDBAŁA, Hanna PIEKARSKA-BONIECKA – Pasożytnicze błonkówki z rodziny z Ichneumonidae (Hymenoptera: Apocrita) występujące w zieleni miejskiej Poznania.
Piotr CUBER – Biologiczne metody zwalczania kleszczy (Acari: Ixodida, Ixodidae).
Stanisław FLAGA – Związki pokarmowe porobnicy Anthophora plumipes
(Pall.) (Hymenoptera: Anthophoridae).
Piotr OLSZEWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI, Tadeusz BARCZAK – Osy
(Hymenoptera: Vespidae) obszarów rolniczych w krajobrazie dolinnym dolnej
Wisły (poster).
Tadeusz PAWLIKOWSKI, Piotr OLSZEWSKI, Hanna PIEKARSKABONIECKA – Zespoły os społecznych (Hymenoptera: Vespidae) w krajobrazie kulturowym Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolicy.
Katarzyna SZCZEPKO – Grzebaczowate (Sphecidae i Crabronidae: Hymenoptera) odłogów porolnych w Kampinoskim Parku Narodowym.

Szczególnie gorącą dyskusję wywołał ostatni z wygłoszonych referatów, w którym dr Katarzyna Szczepko przedstawiła nowatorską metodę opracowania zgrupowań grzebaczowatych przy użyciu sieci neuronowych. W dyskusji wzięli udział praktycznie wszyscy uczestnicy spotkania, dopytując o szczegóły i próbując zgłębić
skomplikowaną problematykę. Po zakończeniu sesji referatowej i wykonaniu pamiątkowych fotografii, uczestnicy spotkania przenieśli się do karczmy „Pod Nietoperzem”,
gdzie przy suto zastawionym stole toczyli długie, interesujące i pełne humoru rozmowy do późnych godzin wieczornych.
Następnego dnia garstka uczestników spotkania wybrała się na pieszą wycieczkę po Ojcowskim Parku Narodowym na trasie Park Zdrojowy – Górkowa Skała –
Skały Ciche – Skamieniały Wędrowiec – Grodzisko – Kaliski – Wąwóz Słupianka –
Dolina Sąspowska – Ojców. Było słonecznie i ciepło, przez co spacer sprawił uczestnikom wiele przyjemności. Wędrowcy mieli okazje oglądać pełne uroku miejsca –

2
zarówno te niedostępne dla turystów (na obszarze ochrony ścisłej), jak i miejsca licznie odwiedzane przez turystów w sezonie – poznając bogatą florę i faunę Parku i ciesząc się miłym towarzystwem kolegów.
Piękna pogoda, sprawna organizacja, bardzo dobre warunki zakwaterowania,
sympatyczni i pełni uroku uczestnicy Sympozjum spowodowali, że było to – mimo
niewielkiej liczby uczestników – bardzo udane spotkanie.
Wniosek niżej podpisanego, by – wzorem innych sekcji Towarzystwa – zmieniać
corocznie miejsca spotkań, nie spotkał się z dobrym przyjęciem Koleżanek i Kolegów. W przyszłym roku więc znów spotykamy się w Ojcowie w dniach 14-15 maja.
Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym sympozjum.

Bogdan WIŚNIOWSKI
Ojcowski Park Narodowy
Ojców

Budynek „Pod Kazimierzem” w szacie zimowej – miejsce spotkania uczestników XVIII Sympozjum
Sekcji Hymenopterologicznej w Ojcowie

Galeria zdjęć
Zdjęcia z pieszej wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym na trasie Park
Zdrojowy – Górkowa Skała – Skały Ciche – Skamieniały Wędrowiec – Grodzisko – Kaliski – Wąwóz Słupianka – Dolina Sąspowska – Ojców
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……..połowy na Górkowej Skale, kol. Piotr Olszewski, kol. Bogdan Wiśniowski, kol.
Kasia Szczepko (Fot. kol. Tadeusz Pawlikowski)

……..nad dąbrówką uwijają się pszczoły Osmia aurulenta.... Dolina Prądnika,
Piotr Olszewski (fot. kol. Tadeusz Pawlikowski)

kol.
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……..maszerujemy Doliną Prądnika, kol. Piotr Olszewski, kol. Kasia Szczepko, kol.
Bogdan Wiśniowski (fot. kol. Tadeusz Pawlikowski)

……..u podnóża Skał Cichych, kol. Piotr Olszewski, kol. Bogdan Wiśniowski, kol. Kasia Szczepko (fot. kol.Tadeusz Pawlikowski)
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…….tropimy pszczoły w Dolinie Prądnika….. kol. Piotr Olszewski, kol. Kasia Szczepko, kol. Bogdan Wiśniowski (fot. kol. Tadeusz Pawlikowski)

……..łowimy żądłówki w Wąwozie Słupianka, kol. Piotr Olszewski, kol. Bogdan Wiśniowski, (fot. kol. Tadeusz Pawlikowski)
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………zbocze Skały Długiej w Grodzisku, kol. Kasia Szczepko, kol. Tadeusz Pawlikowski, kol. Bogdan Wiśniowski (fot. kol. Piotr Olszewski)

