
Sprawozdanie z XVII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Ojców, 10-11. maja 2010 roku

W dniach 10-11. maja 2010 roku obyło się XVII Sympozjum Sekcji Hymenopte-
rologicznej 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 kierow-
nik 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. 

W Sympozjum wzięło  udział  23 hymenopterologów z Białegostoku,  Bytomia, 
Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Ojcowa, Poznania, Torunia, Warszawy i również z 
Wageningen (Holandia).

Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 10. maja o godz. 10.00 od powitania 
wszystkich uczestników naszego spotkania przez Pana mgr. inż. Rudolfa Suchanka 
– dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego oraz prof. dr hab. Tadeusza Pawlikow-
skiego. Następnie rozpoczęła się sesja referatowa, która z przerwą obiadową trwała 
do późnych godzin wieczornych. Przewodniczyli jej w pierwszej części prof. dr hab. 
prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski, a następnie dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka. 
Wygłoszono 11 następujących referatów, w przedstawionej poniżej kolejności:

1. Waldemar CELARY - Hoplitis papaveris (LATREILLE, 1799) – dzika pszczoła 
zagrożona wymarciem.

2. Ewa DOLAŃSKA-NIEDBAŁA,  Hanna PIEKARSKA-BONIECKA –  Liotryphon 
crassiseta (Thom.) (Ichneumonidae, Pimplinae) – parazytoid masowo wystę-
pujący w sadach jabłoniowych okolic Poznania.

3. Agata KOSTRO-AMBROZIAK, Donata PONIKWICKA – Gąsieniczniki (Ichneu-
monidae) a badania genetyczne, czyli jak i dlaczego zmagać się z trudnym 
materiałem badawczym.

4. Tadeusz PAWLIKOWSKI – Ocena trujących właściwości lipy srebrzystej  Tilia 
tomentosa Moench dla lokalnego zespołu trzmielowatych (Apiformes:  Bombi-
ni).

5. Katarzyna  SZCZEPKO,  Bogdan  WIŚNIOWSKI  –  Żądłówki  (Hymenoptera: 
Aculeata) środowisk leśnych Spalskiego Parku Krajobrazowego.

6. Bram  MABELIS,  Julita  KORCZYŃSKA  –  Survival  strategies  of  ants 
(Formicidae).

7. Dawid MOROŃ, Magdalena LENDA, Piotr SKÓRKA, Michał WOYCIECHOW-
SKI – Ryzyko prac a oczekiwana długość życia robotnic u mrówki  Myrmica 
scabrinodis.

8. Piotr ŚLIPIŃSKI – Presja urbanizacyjna a zbiorowiska mrówek (Formicidae).
9. Hanna BABIK – Mrówki (Formicidae) ogrodów Warszawy.
10. Jan GOLDSTEIN – Sieci jako narzędzie do obrazowania i badania struktury 

biocenoz: Charakterystyka sieci zapyleń.
11. Bogdan WIŚNIOWSKI – Nastecznikowate (Hymenoptera: Pompilidae) Polski.

Po zakończeniu sesji referatowej przystąpiono do wyboru nowych władz Sekcji 
z powodu upływu ich kadencji. W wyniku bardzo zgodnego głosowania wybrano po-
nownie na przewodniczącego sekcji prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowskiego, a na jego 
zastępców ponownie dr inż. Bogdan Wiśniowski, nieocenionego organizatora wszyst-
kich  spotkań  w  Ojcowie  oraz  dr  hab.  Hannę  Piekarską-Boniecką.  Po  dokonaniu 



wszelkich ustaleń natury organizacyjnej, uczestnicy spotkania przenieśli się do karcz-
my „Pod Nietoperzem”, gdzie przy suto zastawionym stole toczyli długie, interesujące 
i pełne humoru rozmowy do późnych godzin wieczornych.

Następnego dnia część uczestników spotkania wybrała się na wycieczkę auto-
karową szlakiem „Orlich Gniazd” na trasie Ojców – Góra Zborów – Mirów – Złoty Po-
tok – Olsztyn koło Częstochowy – Ogrodzieniec – Podzamcze – Ojców. Było bardzo 
słonecznie,  umiarkowanie  ciepło,  oglądaliśmy  pełne  uroku  miejsca  i  spędziliśmy 
dzień w bardzo miłym towarzystwie.

Piękna pogoda, sprawna organizacja, bardzo dobre warunki zakwaterowania, 
sympatyczni  i  pełni  uroku uczestnicy Sympozjum spowodowali,  że było to bardzo 
udane spotkanie.

W przyszłym roku spotykamy się również w maju w Ojcowie; zachęcamy i ser-
decznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Hanna Piekarska-Boniecka
z-a przewodniczącego Sekcji 
Katedra Entomologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek „Pod Kazimierzem” – miejsce spotkania uczestników XVII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej 
w Ojcowie 



Uczestnicy spotkania przed budynkiem „Pod Kazimierzem” 

Słuchamy interesujących referatów



W przerwie między obradami pijemy pyszną kawę i jemy wspaniałe wypieki

Ruszamy na zwiedzanie nowo otwartej ekspozycji Ojcowskiego Parku Narodowego



Przygotowujemy się do ogniska

Biesiadujemy przy suto zastawionym stole



Wspinamy się na Górę Zborów koło Podlesic

Podziwiamy ruiny wspaniałego zamczyska w Mirowie 



U źródeł rzeki Wiercicy, w Rezerwacie „Parkowe” w Złotym Potoku, w dawnych dobrach Elżbiety i Zygmunta 
Krasickich

Nasz wspaniały, nieoceniony organizator corocznych spotkań w Ojcowie na tle ruin zamku w Olsztynie koło 
Częstochowy


