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– Zofia MICHALSKA (Zakł. Zool. Syst., UAM w Poznaniu) – „Agromyzidae (Diptera) grądu
w rezerwacie Puszczykowskie Góry”, „Wrażenia ze Zjazdu czeskich dipterologów”.

– Przemysław TROJAN (Muz. i Inst. Zool. PAN w Warszawie) – „Tabanidae w bursztynie bał-
tyckim”.

– Elżbieta WEGNER (w zastępstwie za nieobecną autorkę referat wygłosił Waldemar MIKO-
ŁAJCZYK z Muz. i Inst. Zool. PAN w Warszawie) – „Arbowirusy przenoszone przez koma-
ry (Diptera: Culicidae) w Europie”.

– Jolanta WIEDEŃSKA, Agnieszka ŁACHETA (Kat. Zool. Bezkręgowców i Hydrobiol., Uniw.
Łódzki) – „Jeszcze o przypadku w badaniach entomologicznych”.

– Andrzej PALACZYK (Muz. Przyr. ISiEZ PAN w Krakowie), Anna KLASA (Ojcowski P. N.),
Bogusław SOSZYŃSKI (Łódź) – „Muchówki Bieszczadów Zachodnich”.

– Bogusław SOSZYŃSKI (Łódź) – „Bzygowate (Diptera: Syrphidae) w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt”.

– Agnieszka SOSZYŃSKA (Kat. Zool. Bezkręgowców i Hydrobiol., Uniw. Łódzki) – „Zasto-
sowanie glebowych pułapek samołownych w badaniach nad aktywnością naśnieżną mu-
chówek (Diptera)”.

– Krzysztof SZPILA (Zakł. Ekol. Zwierząt, Inst. Ekol. i Ochr. Środ. UMK w Toruniu) –
„Bionomia plujek (Calliphoridae) – stereotypy a rzeczywistość”.

– Tadeusz ZATWARNICKI (Kat. Zool., AR we Wrocławiu) – „Wykaz muchówek Polski i bi-
bliografia dipterologiczna”.
Streszczenia referatów (w tym trzech zgłoszonych, lecz nie wygłoszonych z powodu nie-

obecności ich autorów) wydrukowane zostały w „Dipteronie” nr 17, który był rozdany
uczestnikom Zjazdu pierwszego dnia.

Wszyscy koledzy biorący udział w spotkaniu wykazywali żywe zainteresowanie problema-
tyką omawianych badań, co przejawiało się w dyskusjach toczonych w trakcie sesji plenar-
nych, oraz rozmów kuluarowych.

Po wysłuchaniu referatów i zjedzeniu obiadu w miłej gospodzie „Pod nietoperzem” dipte-
rolodzy wraz ze współorganizatorką Zjazdu Anną KLASĄ, która na co dzień pracuje w Oj-
cowskim Parku Narodowym, udali się na wycieczkę do Jaskini Ciemnej – jednej z większych
udostępnionych zwiedzającym ojcowskich jaskiń. Wieczorem w Muzeum Przyrodniczym im.
prof. Władysława Szafera odbyło się jubileuszowe „kominkowe” spotkanie, podczas którego
wspominano założycieli Sekcji i początki jej działalności. Wspomnieniom i anegdotom nie
było końca, a miła atmosfera panująca w czasie obrad i gościnność dyrekcji OPN były powo-
dem tego, iż kolejny Zjazd Sekcji zaplanowano również w Ojcowie.

Ostatniego dnia, w niedzielę, wykorzystując piękną pogodę, dipterolodzy, których obo-
wiązki służbowe i domowe nie wezwały do rodzinnych miast, wyruszyli na wycieczkę. Prze-
wodnikiem była Anna KLASA. Trasa wyprawy prowadziła dnem Doliny Prądnika, niezwykle
malowniczym Wąwozem Korytania i Wąwozem Skałbania, aż do jego wylotu i Bramy Kra-
kowskiej. W trakcie wycieczki Anna KLASA zapoznała uczestników Zjazdu z problemami
ochrony ścisłej oraz częściowej w OPN i przedstawiła najciekawsze ojcowskie miejsca. Wie-
czorem 27 maja przewodniczący Sekcji Wojciech GIŁKA zakończył Zjazd, zapraszając kole-
gów powtórnie do Ojcowa w przyszłym roku.

Członkowie Sekcji Dipterologicznej PTEnt. składają szczególne podziękowania Dyrekto-
rowi OPN panu mgr. inż. Rudolfowi SUCHANKOWI za udostępnienie Ośrodka Edukacyjno-
Dydaktycznego jako miejsca obrad oraz pani Annie KLASIE za organizację Zjazdu.
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