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Dotychczasowe badania własne dotyczące wpływu zróżnicowanych dawek oraz sposobów
nawożenia mineralnego na intensywność występowania ważniejszych szkodników w sadach
jabłoniowych wykazały m. in., że jabłonie pozbawione kompleksowego nawożenia mineral-
nego, uprawiane w systemie tradycyjnym, w znacznym stopniu uszkadzane są przez zwój-
kówki, a szczególnie przez owocówkę jabłkóweczkę. Natomiast zwiększenie intensywności
nawożenia mineralnego stymulowało rozwój przędziorków. Z tego też względu celem niniej-
szej pracy jest szczegółowe opracowanie wstępnie omówionych zależności, stanowiących
podstawę programu produkcji tzw. „zdrowej żywności”.

Władysław HUSZCZA, Lublin

Materiały do poznania entomofauny rezerwatu „Świdwie”
Contribution to the knowledge of the entomofauna of „Świdwie” nature reserve

Badania prowadzone były na terenie rezerwatu Świdwie (UTM VV53) w lipcu 1997 r.
Rezerwat obejmuje misę jeziora i przyległe tereny o charakterze podmokłym i kseroter-

micznym.
Badano skład gatunkowy trzech rzędów owadów: Lepidoptera, Odonata i Orthoptera.
Z motyli zajmowano się gatunkami dziennymi. Stwierdzono dominację gatunków Lyca-

enidae na murawach kserotermicznych. Na uwagę zasługuje fakt znalezienia gatunku chro-
nionego Apatura iris – pierwsze stwierdzenie na tym terenie. Orthoptera reprezentowane
były przez niewiele gatunków lecz w dużych liczebnościach.

Badania są prowadzone także w bieżącym, 1998 roku.
Dariusz JANICKI, Szczecin

Insektarium w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
The Insectarium in the Poznań ZOO

W maju 1977 roku w ponad 100-letnim Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu oddano do
użytku pawilon insektarium w Nowym ZOO na Białej Górze. Poprzedzały go: sezonowa wy-
stawa „Zwierzęta mało znane” czynna w 1971 roku w Starym ZOO oraz niewielka stała eks-
pozycja bezkręgowców lądowych i słodkowodnych w adaptowanej części pawilonu ssaków
drapieżnych w Starym ZOO.

Ze względu na duże znaczenie dydaktyczne oraz zainteresowanie zwiedzających powstał
pomysł utworzenia działu bezkręgowców. Inicjatorem i głównym projektantem nowego pa-
wilonu był dr Adam TABORSKI (ówczesny dyrektor ZOO) a pierwszym asystentem
mgr Edward BARANIAK. Ekspozycja stanowiła istotne uzupełnienie kolekcji faunistycznej
ZOO, gdyż spośród przeszło miliona gatunków zwierząt 97% to bezkręgowce. Pierwotnie
pawilon przeznaczony był dla owadów leśnych strefy umiarkowanej. Obecnie służy głównie
do pokazywania bezkręgowców egzotycznych. Budynek ma 16 mniejszych okien wystawo-
wych o wymiarach 60 cm × 100 cm × 100 cm oraz 4 większe zewnętrzne gabloty o wymia-
rach 110 cm × 120 cm × 150 cm. Nad każdym oknem umieszczona jest etykieta z danymi


