Sprawozdanie z XX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Ojców, 20-21 maja 2013 roku
W dniach 20-21. maja 2013 roku odbyło się XX 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 hab. 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 21 hymenopterologów i sympatyków sekcji z Bytomia, Katowic, Krakowa, Kielc, Łodzi, Ojcowa, Olsztyna, Poznania, Suwałk, Torunia,
Urszulina, Wrocławia i Zielonej Góry.
Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 20 maja o godz. 10.00 powitaniem
uczestników Sympozjum przez dr hab. Bogdana Wiśniowskiego, 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 10 następujących referatów w podanej poniżej kolejności:
Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Dariusz SIKORA – Udział samców w populacji znamionka modrzewiowca Megastigmus pictus (Förster) (Hymenoptera: Torymidae) wyhodowanej z szyszek modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin.
Kamila DMOCHOWSKA, Jolanta W ILCZEWSKA, Małgorzata DMITRYJUK, Monika FLISZKIEWICZ, Karol GIEJDASZ, Ewa ZAOBIDNA, Krystyna ŻÓŁTOWSKA – Zawartość węglowodanów oraz aktywność glikozydaz u samic murarki ogrodowej (Osmia rufa).
Ewa ZAOBIDNA, Marta ŚWIĄTKOWSKA, Kamila DMOCHOWSKA, Krystyna ŻÓŁTOWSKA –
Aktywność acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy u murarki ogrodowej
Osmia rufa.
Waldemar CELARY – Koczownice (Nomada SCOP.) rezerwatów stepowych Doliny
Nidy.
Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Marta RZAŃSKA – Spasożytowanie populacji zwójki różóweczki [Archips rosana (L.)] w sadzie jabłoniowym w Pamiątkowie.
Piotr OLSZEWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI – Badania wstępne nad grzebaczowatymi (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae) obszarów dolinnych Polski północnej.
Wiesław PIOTROWSKI – Uzupełnienie listy obnażaczowatych (Hymenoptera, Symphyta: Argidae) Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic po 15 latach obserwacji.
Sebastian SALATA – Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) Parku Narodowego Gór
Stołowych.
Grzegorz KRÓL – Wstępne wyniki badań dotyczące ostoi dziko żyjących żądłówek
gnieżdżących się w ziemi, na nie użytkowanych terenach po eksploatacji piasku
i kamienia zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim.
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Katarzyna SZCZEPKO – Grzebaczowate (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes)
Kampinoskiego Parku Narodowego
Stanisław FLAGA – Pismo do dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
PIB.
Po zakończeniu sesji referatowej i wykonaniu pamiątkowych fotografii, uczestnicy Sympozjum udali się na obiad do restauracji „Pod Nietoperzem”. Po sutym obiedzie i krótkim odpoczynku, w budynku „Pod Kazimierzem” odbyło się spotkanie robocze członków Sekcji Hymenopterologicznej PTE, na którym powspominano o historii Sekcji na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Swoje wspomnienia przedstawili prof.
dr hab. Tadeusz Pawlikowski, dr hab. Bogdan Wisniowski i dr hab. Hanna PiekarskaBoniecka oraz inni uczestnicy Sympozjum. Wspominkom towarzyszyło oglądanie
zdjęć, które wywoływały dużo radości i serdecznego uśmiechu.
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
hab. 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.
We wtorek, 21. maja odbyła się wycieczka terenowa w ramach Sympozjum. Zaplanowano poznanie południowej części Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyruszyliśmy z budynku „Pod Kazimierzem” około godz. 9:30. Początkowo trasa spaceru
prowadziła szlakiem czarnym przez wieś Ojców. Minęliśmy wylot Doliny Sąspowskiej
i obok stawów rybnych weszliśmy na szlak zielony. Przy Skałach Panieńskich zwróciliśmy uwagę na plantację brzozy ojcowskiej zlokalizowaną obok willi „Pod Koroną” i w
pobliżu malowniczego ostańca wapiennego zwanego „Igłą Deotymy”. Po krótkim ale
forsownym marszu zatrzymaliśmy się na pierwszym punkcie widokowym na Skale
Krukowskiego, gdzie mogliśmy podziwiać efekty prowadzonych zabiegów ochrony
czynnej w murawach kserotermicznych. Następnie zaczęliśmy się wspinać krętym
szlakiem do Jaskini Ciemnej, po drodze obserwując runo ciepłolubnej buczyny porastającej zbocze Góry Koronnej. Zwiedzanie Jaskini zaczęliśmy od tzw. Ogrojca, będącego ważnym stanowiskiem archeologicznym w Polsce. Obejrzeliśmy rekonstrukcje obozowiska jaskiniowego, a następnie weszliśmy do właściwej Jaskini, by zobaczyć przebywające jeszcze w jej wnętrzu nietoperze. Jaskinia Ciemna jest ważnym
hibernakulum dla tych tajemniczych zwierząt. Co roku od października do maja obserwuje się tu wiele zimujących nietoperzy, wśród których dominuje liczebnie podkowiec mały – gatunek z załącznika 1 dyrektywy siedliskowej. Po wyjściu z jaskini kontynuowaliśmy wspinaczkę na Górę Koronną, zatrzymując się od czasu do czasu na
punktach widokowych, z których podziwialiśmy piękno położonej w dole Doliny Prądnika. Naszą wycieczkę skróciły nadciągające z zachodu ciemne chmury i silny wiatr,
które zapowiadały nadejście burzy. Pierwsze, duże krople deszczu dosięgły nas tuż
przy budynku „Pod Kazimierzem”. Mimo to, wycieczka dała nam wiele radości i dostarczyła licznych obserwacji hymenopterologicznych. Popołudnie spędziliśmy dyskutując o przyszłych planach badawczych osłonięci dachami „Piwnicy pod Nietoperzem”.
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W przyszłym roku zapraszamy również w drugiej połowie maja na kolejne, już
XXI Sympozjum Sekcji, które odbędzie się w Ojcowie. Drugiego dnia Sympozjum
planujemy autokarową wycieczkę w Pieniny. Mamy nadzieję, że na tym kolejnym
spotkaniu nie zabraknie ani hymenopterologów, ani sympatyków naszej sekcji.
.

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

Galeria zdjęć
Zdjęcia z XX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej,
2013 roku

Ojców, 20-21 maja

5

………słuchamy z wielką uwagą interesujących wystąpień (fot. H. PiekarskaBoniecka)

…….. niektóre z nich wywołują w Nas przyjacielski uśmiech (fot. H. PiekarskaBoniecka)
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……….w przerwie na kawę i herbatę delektujemy się pysznymi wypiekami z pobliskiej cukierni (fot. H. Piekarska-Boniecka)

……….w przerwie na kawę i herbatę pamiątkowe zdjęcie (fot. P. Olszewski?)

7

………pamiątkowe zdjęcie uczestników XIX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE na schodach budynku „Pod Kazimierzem” (fot. A. Jakubek?)

………idziemy spacerkiem na zasłużony obiad (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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………dziękujemy kol. Bogdanowi Wiśniowskiemu za organizowanie sympozjów naukowych Sekcji Hymenopterologicznej PTE w Ojcowie (fot. H. Piekarska-Boniecka)

……….słuchamy interesujących i zabawnych wspominek (fot. H. PiekarskaBoniecka)
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……… zaczynamy biesiadować (fot. H. Piekarska-Boniecka)

……… biesiadujemy w dalszym ciągu (fot. H. Piekarska-Boniecka)
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………żegnamy się i wyruszamy na pieszą wycieczkę (fot. T. Pawlikowski)

……… (fot. T. Pawlikowski)
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……… (fot. P. Olszewski)

……… (fot. T. Pawlikowski)
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……… (fot. T. Pawlikowski)

………powrót wojownika (fot. P. Olszewski)

