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Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
z dnia 2 grudnia 2011 roku
Ostatnie w 2011 roku zebranie Zarządu Głównego PTEnt., odbyło się 2 grudnia w poznańskiej siedzibie Towarzystwa. Wzięło w nim udział ośmiu Członków Zarządu, pozostali
usprawiedliwili swoją nieobecność. Zebranie rozpoczął Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI witając wszystkich przybyłych oraz przedstawiając porządek posiedzenia.
W pierwszej kolejności omówiono sprawy wydawnicze obu naszych głównych czasopism
naukowych. Zwrócono uwagę na aspekty finansowe związane ze zwiększaniem objętości ponad ustaloną we wniosku na dofinansowanie Towarzystwa przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na znaczne koszty druku kolorowych ilustracji, które to koszty
zwykle pokrywają autorzy, postanowiono, że kolorowe ilustracje będą publikowane na wyraźne życzenie autorów prac i przy ich pełnym refinansowaniu. W przeciwnym wypadku kolorowe wersje ilustracji zostaną zamieszczone nieodpłatnie jedynie w wersjach elektronicznych obydwu czasopism.
W dalszej części zebrania Prezes omówił sprawy związane z rejestracją Polskiego Towarzystwa Entomologicznego jako wydawcy „Wiadomości Entomologicznych”. Potrzeba takiej
rejestracji wynikała z faktu, iż w dokumentach rejestracyjnych czasopisma podano Polską
Akademię Nauk. Ponieważ rzeczywistym wydawcą było Polskie Towarzystwo Entomologiczne przez ostatnie 30 lat nie dokonywano zmian w sądowym rejestrze czasopism. Zaszłość tą
należało jednak uporządkować. Postępowanie sądowe zostało zakończoney pomyślną decyzją Sądu Rejestrowego.
Kolejny punk posiedzenia dotyczył sytuacji finansowej PTEnt. Prezes przedstawił stan zaawansowania zadań dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Poinformował, iż wszystkie zadania zostaną wykonane terminowo. W efekcie dyskusji postanowiono też utrzymać dotychczasową wysokość składek członkowskich podejmując stosowną uchwałę (Uchwała 5/2011).
Na posiedzeniu ZG przyjęto również do PTEnt. nowych członków, których deklaracje
przedstawił Sekretarz Generalny, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ . Po dyskusji podjęto uchwałę,
przyjmując z dniem 1 stycznia 2011 roku w poczet członków PTEnt. następujące osoby:
Krzysztofa K OZYRĘ, Krystiana NIEDOJADA, Mirosława ZAGAJĘ , Roberta ŻÓRALSKIEGO
(Uchwała 6/2011). Jedną deklarację członkowską oddalono ze względu na uchybienia formalne (osoby wprowadzające nie były pełnoprawnymi członkami Towarzystwa).
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W punkcie dotyczącym nadania „Złotej Odznaki PTEnt.”, Prezes przedstawił propozycję
uhonorowania tym wyróżnieniem Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko, mgr inż.
Zbigniewa S ZELĄGA . Motywacją do nadania odznaki było osobiste zaangażowanie Pana
Nadleśniczego w proces powołania „Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej”, utworzenia internetowej platformy „Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania” oraz ekspozycji
„Rola martwego drewna w lesie” (tzw. „muzeum martwego drewna”). Inicjatywy te mają na
celu propagowania ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem owadów związanych
ze środowiskami saproksylicznym i służą edukacji młodzieży oraz osób dorosłych, pomagając właściwie zrozumieć współczesne idee ochrony przyrody. Prof. dr hab. Marek W ANAT
zaproponował natomiast, aby odznaką uhonorować również dr. hab. Janusza SAWONIEWICZA za całokształt działalności związanej z wychowaniem kilku pokoleń polskich entomologów. Po krótkiej dyskusji obydwie propozycje poddano pod głosowanie, w wyniku którego
zdecydowano jednogłośnie nadać w/w osobom „Złotą Odznakę PTEnt.” (Uchwała 7/2011).
Ostatni punkt programu stanowiły wolne wnioski. Dr Rafał RUTA poruszył problem przyszłej oceny naszych czasopism. Prezes poinformował, iż Redakcje przygotowują obecnie formularze ocen, zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa.
Kończąc zebranie Zarządu Głównego PTEnt., Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI , podziękował uczestnikom spotkania oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Sekretarz Generalny PTEnt.

Sprawozdanie z Działalności Sekcji Hemipterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
i XXII Ogólnopolskiej Konferencji Hemipterologicznej
„Mszyce i inne pluskwiaki”
nt. Gatunki obce i inwazyjne zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności
Sekcja Hemipterologiczna przy Polskim Towarzystwie Entomologicznym rozpoczęła
działalność w 2005 roku, jednak jej powstanie datuje się na rok 1963, kiedy to ukonstytuowała się Polska Sekcja Afidologiczna przy Komitecie Ochrony Roślin PAN w Warszawie.
Wnioskodawcami powołania Sekcji były Elżbieta CICHOCKA i Barbara GAŁECKA. Od początku istnienia Sekcji jej przewodniczącym był znany i ceniony w kraju i zagranicą afidolog
– profesor Henryk SZELEGIEWICZ , zaś sekretarzem profesor Elżbieta CICHOCKA . Po śmierci profesora SZELEGIEWICZA, w 1983 roku, przewodniczącymi Sekcji byli kolejno profesor
Czesław K ANIA, profesor Jan NARKIEWICZ-JODKO i profesor Elżbieta CICHOCKA. Od roku
2005, a więc od momentu przekształcenia Sekcji Afidologicznej w Hemipterologiczną, funkcję jej przewodniczącego pełni profesor Piotr WĘGIEREK .
Od momentu włączenia się Sekcji Hemipterologicznej w struktury Polskiego Towarzystwa Entomologicznego funkcjonuje strona internetowa w ramach witryny PTEnt (http://
pte.au.poznan.pl). Znajduje się tam szczegółowa historia Sekcji, lista członków wraz z danymi kontaktowymi oraz informacje na temat bieżącej działalności. Aktualnie Sekcja Hemipterologiczna PTEnt liczy około 60 członków, którzy w zdecydowanej większości związani są
z różnego typu instytucjami naukowymi.
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Członkowie Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (2011)

Tematyka badań prowadzonych przez członków Sekcji znajduje odzwierciedlenie między
innymi w publikacjach drukowanych w angielskojęzycznym czasopiśmie „Aphids and other
Hemipterous Insects”. Od roku 2007 wszystkie artykuły ukazujące się w tym periodyku
umieszczane są również na stronie internetowej czasopisma (http://www.kul.pl/aphids).
Podstawową formą działalności Sekcji są organizowane co dwa lata konferencje. Ostatnie
spotkanie członków Sekcji odbyło się 11–14 maja 2011 roku podczas XXII Ogólnopolskiej
Konferencji Hemipterologicznej w Cieszynie zorganizowanej przez Katedrę Zoologii Uniwersytetu Śląskiego.
Konferencja rozpoczęła się 11 maja (środa) od przyjazdu i zakwaterowania uczestników
w urokliwie położonych Dworku Cieszyńskim i Dworku Pod Kasztanami. Wybór Cieszyna,
w kontekście motywu przewodniego Konferencji jakim były gatunki obce i inwazyjne pluskwiaków, nie był przypadkowy. Brama Morawska jest bowiem jednym z głównych szlaków
migracyjnych owadów, w tym gatunków obcego pochodzenia, często inwazyjnych.
Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpiło 12 maja (czwartek) o godzinie 9.30. Przewodniczący Sekcji Hemipterologicznej profesor Piotr WĘGIEREK powitał uczestników spotkania. Następnie głos zabrał w imieniu burmistrza miasta Cieszyn mgr inż. Mieczysława
SZCZURKA , naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa pan mgr Aleksander DORDA. Po przekazaniu przez pana naczelnika życzeń dla wszystkich uczestników Konferencji
rozpoczęła się I sesja referatowa.
Sesja ta poświęcona była obcym i inwazyjnym gatunkom pluskwiaków. Szczególną uwagę
zwrócono na obce gatunki mszyc, czerwców i piewików, które stwierdzono dotychczas na
obszarze Polski oraz podjęto dyskusję na temat zagrożeń dla rodzimej bioróżnorodności wynikających z ich obecności w krajowej entomofaunie. Natomiast gość specjalny Konferencji
– profesor Rimantas RAKAUSKAS z Uniwersytetu w Wilnie, przedstawił wyniki wieloletnich
badań dotyczących gatunków mszyc obcego pochodzenia na Litwie. Łącznie wygłoszonych
zostało 6 referatów; sesji przewodniczyła profesor Barbara WILKANIEC.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się II sesja referatowa, podczas której zaprezentowano
wyniki badań dotyczących między innymi żeńskiego układu rozrodczego mszyc i czerwców,
biochemicznych uwarunkowań interakcji między roślinami i owadami, elektronicznej reje-
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stracji żerowania wybranych gatunków mszyc oraz bioróżnorodności tych pluskwiaków. Wygłoszono 7 referatów, a sesji przewodniczył profesor Bogumił LESZCZYŃSKI.
Po przerwie obiadowej odbyła się sesja plakatowa, na której przedstawiono 22 postery
o zróżnicowanej tematyce badawczej. Pan Tomasz ZIÓŁKOWSKI zaprezentował również produkty firmy „PRECOPTIC Co. Nikon” – sponsora Konferencji.
Późnym wieczorem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Po krótkiej dyskusji przyjęto następujący porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2009–2011;
2. Sprawozdanie z przekształcenia monografii „Aphids and Other Hemipterous Insects”
w czasopismo;
3. Dyskusja;
4. Wybór władz Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego na
kadencję 2011–2013.
Ważnym punktem obrad był wybór władz Sekcji na kolejną kadencję. W głosowaniu jednogłośnie wskazano następujące osoby do zarządu Sekcji w składzie:
Przewodniczący – profesor Piotr WĘGIEREK
Członkowie zarządu – profesor Aleksander HERCZEK
dr inż. Katarzyna GOLAN
Sekretarz – dr MAGDALENA LUBIARZ
Kolejny dzień Konferencji (13 maja, piątek) rozpoczął się od III sesji referatowej, na której prezentowano zagadnienia dotyczące składu gatunkowego mszyc i piewików wybranych
terenów urządzonej zieleni miejskiej Gliwic, Zabrza i Poznania oraz eurybiontycznych i stenobiontycznych gatunków czerwców w krajowej entomofaunie. Dwa wystąpienia poświęcono taksonomii mszyc oraz znaczeniu cech morfologicznych, bionomicznych i danych molekularnych w ich diagnostyce i filogenezie. Łącznie wygłoszonych zostało 6 referatów; sesji
przewodniczyła profesor Teresa SZKLARZEWICZ.
Po przerwie obiadowej uczestnicy Konferencji udali się na wycieczkę do leśnego rezerwatu przyrody „Czantoria” i na Wielką Czantorię. Leśny rezerwat „Czantoria” utworzono
w 1996 roku w celu zachowania dolnoreglowych zbiorowisk roślinnych o charakterze naturalnym. Trasa wycieczki przebiegała od górnej stacji kolejki wyciągu krzesełkowego na
Czantorię przez rezerwat przyrody oraz eksponowanymi szlakami grzbietowymi Czantorii.
Uroczysta kolacja i oficjalne zakończenie Konferencji miało miejsce późnym wieczorem.
Organizatorem kolejnej Konferencji, w 2013 roku będzie Zakład Entomologii, Katedra
Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W sobotę, 14 maja dla zainteresowanych uczestników Konferencji odbyła się wycieczka
do rezerwatów przyrody Lasku Miejskiego nad Puńcówką i Lasku Miejskiego nad Olzą
w Cieszynie. O ciekawostkach przyrodniczych opowiadała dr Małgorzata WĘGIEREK z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Cieszynie.
Wykaz wszystkich zgłoszonych na Konferencję wystąpień opublikowany został w Materiałach Konferencyjnych, a treść niektórych z nich znalazła się w 17 tomie „Aphids and other
Hemipterous Insects”.
Komitet Organizacyjny
XXII Ogólnopolskiej Konferencji Hemipterologicznej
w Cieszynie:
Magdalena LUBIARZ, Piotr WĘGIEREK, Karina WIECZOREK,
Dominik CHŁOND, Łukasz DEPA
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 grudnia 2011 roku,
zmarła w wieku 87 lat

doc. dr hab. Maria KEFFERMÜLLER
ceniony zoolog, entomolog – specjalista w zakresie Ephemeroptera,
autorka opisów nieznanych stadiów rozwojowych wielu gatunków jętek i nowych taksonów dla nauki oraz prac z zakresu faunistyki i ekologii.
Emerytowana docent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, szanowany nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.
Pochowana została na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Cześć Jej Pamięci
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

