Sekcja Hemipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Polska Sekcja Afidologiczna powstała w 1963 roku przy Komitecie Ochrony Roślin PAN
w Warszawie. Spotkanie założycielskie odbyło się w Pałacu Staszica, a wnioskodawcami byli
Elżbieta Cichocka i Barbara Gałecka. Od początku przewodniczącym Sekcji był znany i ceniony
w kraju i zagranicą afidolog Prof. Henryk Szelęgiewicz, sekretarzem Sekcji była Prof. Elżbieta
Cichocka. Po śmierci Prof. Henryka Szelęgiewicza w 1983 roku przewodniczącym Sekcji byli
przez krótki okres czasu Prof. Czesław Kania i Prof. Jan Narkiewicz-Jodko. Gdy w nowej
rzeczywistości PAN przestała się opiekować działającymi przy niej sekcjami aktywna grupa
afidologów postanowiła działać dalej niezależnie od jakichkolwiek instytucji. W pracach Sekcji
coraz częściej brali udział entomolodzy zajmujący się pozostałymi grupami pluskwiaków.
Rozszerzenie zainteresowań na różne grupy pluskwiaków oraz próba sformalizowania
działalności Sekcji spowodowała, że w 2005 roku na Konferencji w Sierakowie podjęto uchwałę
o zwróceniu się do Zarządu PTE z prośbą o przyjęcie Sekcji Hemipterologicznej w struktury
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
Podstawową formą działalności Sekcji są organizowane co dwa lata Konferencje
Hemipterologiczne. Tematyka referatów i badań prowadzonych przez członków Sekcji znajduje
odzwierciedlenie w publikacjach, które początkowo były zamieszczane w Zeszytach
Problemowych Postępów Nauk Rolniczych wydawanych przez PWN. W latach 1988 -2012 prace
wydawane były samodzielnie w języku angielskim pod tytułem APHIDS AND OTHER
HOMOPTEROUS INSECTS (od roku 2003 jako APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS
INSECTS). Zeszyty powyższe wysyłane były afidologom z międzynarodowego stowarzyszenia
oraz do zagranicznych bibliotek. W roku 2007 powstała strona internetowa czasopisma Sekcji, na
której zamieszczone są prace, które ukazały się w APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS
INSECTS (http://www.kul.pl/aphids-and-other-hemipterous-insects,13285.html).
Aktualnie Sekcja liczy około 60 członków. Członkowie Sekcji w zdecydowanej
większości związani są z różnego typu instytucjami naukowymi. Większość z nich reprezentuje
uczelnie rolnicze i instytuty naukowe związane z uprawą i ochroną roślin. Mniej liczna, chociaż
stale rosnąca w siłę, jest grupa członków pracująca na uniwersytetach. W charakterze gości w
sympozjach brali udział również hemipterolodzy z krajów takich jak Białoruś, Czechy, Litwa i
Rosja, Holandia i Wielka Brytania. Zimą 1978/1979 na spotkaniu w Warszawie (Instytut
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Zoologii PAN) prof. Henryk Szelęgiewicz, dr Jaroslav Holman (Czechy) i dr Georgij
Shaposhnikov

(Rosja)

zaproponowali

zwołanie

Międzynarodowego

Sympozjum

Afidologicznego w Polsce. Odbyło się ono wiosną 1981 roku w Jabłonnie k/Warszawy. Tak
narodziło się Międzynarodowe Stowarzyszenie Afidologów. Grupa międzynarodowa bardzo
szybko rozrosła się do około 200 osób, a konferencje odbywają się co 4 lata. Dotychczas odbyło
się już wiele międzynarodowych spotkań. We wszystkich sympozjach uczestniczyli polscy
afidolodzy, wygłaszali tam referaty lub prezentowali postery.
Dorobek członków i sympatyków Sekcji odnoszący się do rodzimej fauny obejmuje
katalogi: Psyllodea (Klimaszewski, 1967), Aphidodea (Szelegiewicz, 1968), Auchenorrhyncha,
(Nast, 1976), Miridae (Gorczyca, 2007) opracowane w serii “Fauna Polski” oraz klucze do
oznaczania owadów Polski, z których większość (9 zeszytów) dotyczy pluskwiaków
różnoskrzydłych. Istnieją również klucze do oznaczania mszyc roślin sadowniczych Polski
(Cichocka, 1980) oraz warzywach gruntowych (Cichocka, 1999). Członkowie Sekcji brali udział
w opracowaniach całościowych dotyczących fauny Polski takich jak “Wykaz zwierząt Polski”
(red. Razowski, Tom I 1990) oraz “Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków”
(red. Bogdanowicz i inni, Tom I 2004), monografie fauny Palearktyki (Wojciechowski, 2003).
Zainteresowania członków Sekcji Hemipterologicznej oprócz badań faunistycznych
o zasięgu krajowym i światowym dotyczą również filogenezy tej grupy z wykorzystaniem badań
morfologicznych, biochemicznych i genetycznych oraz paleoentomologicznych. Bardzo ważną
i najliczniejszą grupę stanowią osoby badające różnego typu interakcje pomiędzy pluskwiakami
i ich otoczeniem na różnych poziomach (biochemicznym, osobniczym, populacyjnym, interakcji
ofiara - drapieżca, ofiara - pasożyt) oraz starające się te wiadomości wykorzystać w praktyce.

Przewodniczący Sekcji Hemipterologicznej
prof. dr hab. Henryk Szelęgiewicz

1963 - 1983

prof. dr hab. Czesław Kania

1990 - 1995

prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko

1996 - 1998

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka

1999 - 2004

dr hab. Piotr Węgierek

2005 - 2015

dr hab. Karina Wieczorek

2015 - obecnie
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Zestawienie Ogólnopolskich Konferencji Hemipterologicznych
zorganizowanych przez Sekcję
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1984
1986
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Jabłoń
Stare Jabłonki
Jabłonna
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Katowice
Poznań
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Skierniewice
Skierniewice
Kraków
Olsztyn
Siedlce
Rogów
Sieraków k. Poznania
Janów Lubelski
Łagów
Cieszyn
Wrocław-Pawłowice
Białowieża
Elżbieta Cichocka, Piotr Węgierek
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