
Sprawozdanie z XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologic znej 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

Ojców, 12–13 maja 2008 roku 
 

 W dniach 12-13 maja 2008 roku, w 15. rocznicę powstania Sekcji Hymenopte-
rologicznej PTE-ent., odbyło się jej XV Sympozjum. Członkowie i sympatycy Sekcji 
spotkali się, jak od wielu, wielu lat, w przepięknym, pełnym uroku i gościnności Ojco-
wie. Organizatorami Sympozjum byli, jak zwykle, przewodniczący Sekcji – prof. dr 
hab. Tadeusz Pawlikowski i kierownik działu naukowo-edukacyjnego Ojcowskiego 
Parku Narodowego – dr inŜ. Bogdan Wiśniowski, który pełni równocześnie funkcję 
zastępcy przewodniczącego Sekcji. Obrady toczyły się, w budynku „Hotel pod Kazi-
mierzem”, gdzie mieści się Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Parku. 
 W Sympozjum wzięło udział 19 hymenopterologów i sympatyków z Bydgosz-
czy, Bytomia, Krakowa, Kielc, Łodzi, Ojcowa, Torunia i Urszulina. Ponadto w trakcie 
spotkania wygłoszono referat kolegi z Iwano-Frankowska (Ukraina). 
 Sympozjum rozpoczęło się 12 maja w poniedziałek o godz. 10.00. Jako pierw-
szy wystąpił dr Józef Partyka, który przedstawił zgromadzonym wspomnienia o prof. 
dr hab. Mirosławie Dylewskiej (1927-2007), załoŜycielce Sekcji, wybitnym entomolo-
gu, specjaliście z zakresu badań nad Apiformes oraz prawym, pełnym dobroci i szla-
chetności człowieku. Uczestnicy Sympozjum uczcili minutą ciszy odejście Pani Pro-
fesor dr hab. Mirosławy Dylewskiej, która została pochowana w SkarŜysku-
Kamiennej. Następnie rozpoczęła się część referatowa, której przewodniczył prof. dr 
hab. Tadeusz Pawlikowski. Prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski przedstawił w sposób 
wyczerpujący i interesujący historię Sekcji Hymenopterologicznej PTEnt., a następnie 
przystąpiono do wygłaszania kolejnych referatów. Zaprezentowano następujące wy-
stąpienia: 
1. Łukasz DEPA, Alicja MISZTA - Rzadkie gatunki mrówek (Hymenoptera. Formici-

dae) stwierdzone w województwie opolskim i śląskim w latach 1998-2007. 
2. Rafał KRIGER - Zmiany zgrupowań pszczół (Hymenoptera, Apiformes) pod wpły-

wem sukcesji wtórnej na siedlisku boru świeŜego typu Leucobryo-Pinetum w Bo-
rach Tucholskich. 

3. Karolina KUSZEWSKA, Zahra NAEEF AYOUB, Marta WANTUCH, Michał WOY-
CIECHOWSKI – Efekt osierocenia rodziny pszczelej (Apis mellifera) na zmiany w 
wielkości jajników, gruczołu gardzielowego i długości Ŝycia robotnic. 

4. Dawid MOROŃ, Piotr SKÓRKA, Małgorzata LENDA, Hajnalka SZENTGYİRGYI, 
Michał WOYCIECHOWSKI – negatywny wpływ inwazji nawłoci (Solidago spp.) na 
faunę zapylaczy. 

5. Tadeusz PAWLIKOWSKI – Osy społeczne (Hymenoptera: Vespidae) pięter roślin-
nych Karkonoszy. 

6. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, Ewa DOLAŃ-
SKA_NIEDBAŁA – Pimplinae i Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybra-
nych zbiorowisk łąkowych Wielkopolski. 

7. Wiesław PIOTROWSKI – Przegląd ździeblarzowatych (Hymenoptera, Symphyta, 
Cephidae). 

8. ElŜbieta ROśEJ, Hajnalka SZENTGYİRGYI, Marta WANTUCH, Dawid MOROŃ, 
Michał WOYCIECHOWSKI – Trzmiele szklarniowe – zagroŜenie dla dzikich popu-
lacji. 

9. Katarzyna SZCZEPKO, Bogdan WIŚNIOWSKI – Złotolitki (Hymenoptera: Acule-
ata: Chrysididae) Kampinoskiego Parku Narodowego. 

10. Ruslan M. śYRAK – Dobowa i pokarmowa aktywność trzmieli (Hymenoptera, 
Apidae, Bambus Latr.) na obszarach przedmieścia Iwano-Frankowska (Ukraina). 

 Po wysłuchaniu referatów odbyło się spotkanie zarządu Sekcji, na którym 
omówiono sprawy organizacyjne i bieŜące Sekcji oraz ustalono termin przyszłorocz-
nego Sympozjum na 11 i 12 maja 2009 roku, równieŜ w gościnnym Ojcowie. 



 Po zakończeniu obrad, o godz. 20.00, zadowoleni i równocześnie strudzeni 
uczestnicy Sympozjum, udali się na biesiadę towarzyską do „Piwnicy pod Nietope-
rzem”. Dzięki nieocenionemu organizatorowi spotkań polskich hymenopterologów dr 
inŜ. Bogdanowi Wiśniowskiemu, tryskającemu humorem i pomysłowością, spotkanie 
przy suto zastawionym stole, ciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Uczestni-
cy biesiady prowadzili rozmowy na róŜne tematy, nierzadko hymenopterologiczne – 
korzystając z niezbyt częstej okazji do bezpośredniej wymiany doświadczeń.  
 Następnego dnia, z samego rana, część uczestników sympozjum wybrała się 
na pieszą wycieczkę na trasie Ojców – Dolina Sąspowska –Wąwóz Jamki – Dolina 
Będkowska – Skałka 502 - Jerzmanowice Lepianka – Poręba – Dolina Sąspowska – 
Ojców (ok. 10 km). Przewodnikiem wycieczki był znający znakomicie te tereny, 
współorganizator Sympozjum dr inŜ. Bogdan Wiśniowski. Uczestnicy wycieczki mogli 
podziwiać unikatową florę i faunę dolin Ojcowskiego Parku Narodowego oraz wspa-
niałą panoramę okolic z okazałymi ostańcami, podziwianą ze Skałki 502. Piękna po-
goda, interesujące środowiska przyrodnicze, wspaniałe towarzystwo i odpowiednia 
organizacja spowodowały, Ŝe pomimo długiego marszu, wszyscy byli bardzo zado-
woleni. 
 W przyszłym roku zapraszamy równieŜ w maju do Ojcowa. Mamy nadzieję, Ŝe 
spotkamy się w jeszcze szerszym gronie hymenopterologów i sympatyków naszej 
sekcji. 
 
                                                                                          Hanna Piekarska-Boniecka 
                                                                                          Kat. Entomologii 
                                                                                          Uniwersytet Przyrodniczy 
                                                                                          w Poznaniu 
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Prof. dr hab. Mirosława Dylewska 
 

 
Prof. Mirosława Dylewska – fotografia ze zbiorów rodzinnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Mirosława Dylewska w Kampinoskim Parku Narodowym w 2005 roku – fot. Katarzyna Szczepko 

 



Sympozjum 
 

 
 

Uczestnicy XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego  
przed budynkiem „Hotel Pod Kazimierzem” w Ojcowie 

Ojców, 12. maja 2008 r. – fot. ElŜbieta Tokarczyk 
 

 
 

W trakcie sesji referatowej – fot. H. Piekarska-Boniecka 
 
 
 
 



Biesiada 
 

 
Spieszymy na biesiadę do piwnicy „Pod Nietoperzem”” 

  

 
KaŜdy musi spróbować pysznej, tradycyjnej szynki „z kością” 

 

 
Rozmowy w miłych „okolicznościach przyrody” 

 



Wycieczka do Doliny B ędkowskiej [fot. A. Miszta, B. Wi śniowski] 
 

 
W Wąwozie Jamki 

 
 

 
Fotografujemy miesiącznicę Lunarna rediviva 

 



 
Przerwa na posiłek 

 

 
Na skałce 502 [wys. 512,8 m n.p.m.] 

 


