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KRONIKA 
CHRONICLE 

Sprawozdanie z XLI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE 
Międzyzdroje-Biała Góra, 7-9 września 2018 roku 

W roku 2018 gospodarzem XLI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE był 
Woliński Park Narodowy. Odbyło się ono w ośrodku konferencyjnym Biała Góra 
niedaleko Międzyzdrojów. Jak poprzednio współorganizatorem i sponsorem sympozjum 
był Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Odmiennie natomiast od 
poprzednich spotkań za wszelkie sprawy żywieniowe odpowiedzialna była zewnętrzna 
firma cateringowa KRYMAR ze Świnoujścia w osobie Pana Dariusza KASPRUKA. 

Tym razem w sympozjum wzięło udział nieco mniej uczestników, bo 27 osób. Byli to 
zarówno profesjonaliści z ośrodków naukowych całej Polski, jak i doktoranci, studenci 
oraz amatorzy – miłośnicy motyli. Mimo mniejszej frekwencji przyjechały też osoby, 
które nigdy wcześniej w naszych spotkaniach nie uczestniczyły. 

W trakcie dwóch dni obrad wygłoszonych zostało 10 referatów o bardzo różnorodnej 
tematyce. Dotyczyły one zarówno motyli tropikalnych, jak i rodzimej fauny. Tematy 
prezentacji oraz nazwiska prelegentów wymienione są w kolejności ich występowania: 
Wojciech ZYSKA – Walory przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. 
Anna PRZYSTAŁKOWSKA – Rodzaj Balacra w Togo. 
Marek BĄKOWSKI – Wstęp do badań motyli w północnym Mozambiku. 
Jarosław BUSZKO – Obserwacje nad ekspansją i bionomią Sclerocona acutella (Ev.) 

(Crambidae) w Polsce. 
Grzegorz BANASIAK – Nowy program do produkcji etykietek entomologicznych. 
Jarosław BUSZKO – Najdrobniejsze motyle – poszukiwanie, hodowla, preparowanie  

– to nie takie trudne. 
Małgorzata ŁOCHYŃSKA – Nowe możliwości wykorzystania produktów pozyskanych  

z jedwabnika morwowego. 
Łukasz PRZYBYŁOWICZ – Syntomini Madagaskaru. 
Wojciech KUBASIK – Gatunki zwójkowatych o niepoznanej biologii jako wyzwanie dla 

amatorów. 
Jarosław BUSZKO – Slajdy z Amazonii. 

Szczególnym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników cieszył się referat  
dr Małgorzaty ŁOCHYŃSKIEJ. Ożywiona dyskusja na temat zysków i strat potencjalnych 
hodowców jedwabnika okazała się być znacznie dłuższa niż sama prezentacja. 

W sobotę po zakończeniu prezentacji odbyła się kameralna sesja posterowa, na której 
zaprezentowane zostały wyniki trzech bardzo odmiennych rodzajów badań: 
Agnieszka HOMAN – Motyle dzienne wybranych muraw kserotermicznych Ponidzia. 
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Daniel FAJFER, Maciej DUDZIAK, Małgorzata ŁOCHYŃSKA – Nowe metody produkcji 
kokonów jedwabnika morwowego w Polsce. 

Marek BĄKOWSKI, Daniel FAJFER – Współpraca na płaszczyźnie amator – profesjo-
nalista w badaniach stadiów preimaginalnych – przykład, morfologia poczwarek  
z rodzaju Bembecia (Sesiidae). 
Ostatnim punktem formalnego programu sympozjum były wybory kolejnego 

przewodniczącego, ze względu na zakończenie obecnej, trzyletniej kadencji. Nowym 
szefem, przez aklamację, został wybrany Mariusz MLECZAK.  

Piątkowy wieczór obfitował w nieformalne spotkania w podgrupach połączone  
z wymianą okazów, wspólnym oznaczaniem i relacjami w motylowych wyjazdów. 
Wszystko to spajały pokaz slajdów Wojtka KUBASIKA z wyprawy do Chin oraz pro-
mocja jeszcze ciepłej książki J. BUSZKO i T. RYNARZEWSKIEGO „Poradnik Mikroptero-
loga” z możliwością otrzymania autografów od autorów.  

Miłym akcentem było sobotnie grillowanie przy nieco chłodnej, lecz bezwietrznej 
pogodzie. Wspólne biesiadowanie było doskonałym czasem do prowadzenia długich, nie 
tylko lepidopterologicznych dyskusji, aż do późnych godzin nocnych. 

Na zakończenie sympozjum odbyła się wycieczka dookoła Jeziora Turkusowego,  
aż na punkt widokowy „Zielonka” ze wspaniałym widokiem na Zalew Szczeciński. 
 

 

Tekst: Łukasz PRZYBYŁOWICZ, zdjęcie: Wojciech KUBASIK. 
 


