
    KRONIKA                                                                           127

XXI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE,
Spała, 9–11 maja 1997 r.

W dniach 9–11 maja 1997 roku odbyło się w OW „Żbik” w Spale XXI Sympozjum Sekcji
Koleopterologicznej PTE. Temat Sympozjum brzmiał: „Katalog Chrząszczy Polski i jego
wpływ na rozwój regionalnych badań faunistycznych”. Gospodarze spotkania – koleżanki i
koledzy z  Oddziału Łódzkiego PTE – przygotowali bogaty program, na który złożyły się
dwie sesje referatowe, dwie wycieczki i spotkanie towarzyskie przy ognisku.

Sympozjum otworzył  Przewodniczący Sekcji – dr hab. Antoni KUŚKA, witając licznie
przybyłych koleopterologów1 oraz przedstawiając program obrad, podzielony tradycyjnie na
część „sekciarską” (poświęconą bieżącym sprawom Sekcji) i część referatową.

Pierwszą część spotkania zdominowała uroczystość wręczenia  twórcom „Katalogu” –
prof. Maciejowi MROCZKOWSKIEMU i dr Bolesławowi BURAKOWSKIEMU pamiątkowych al-
bumów z podpisami entomologów obecnych na sympozjum. W imieniu wszystkich polskich
koleopterologów podziękowania za 27-letnią pracę nad „Katalogiem” przekazał dr hab.
A. KUŚKA, zaś w imieniu Zarządu Głównego PTE słowa uznania wyraził Prezes Towarzy-
stwa, prof. J. BUSZKO. Obaj mówcy życzyli również dostojnym twórcom powodzenia w edycji
suplementu. Część tę zakończyło formalne przekazanie przewodnictwa Sekcji Koleoptero-
logicznej niżej podpisanemu.

Część referatową otworzył prof. M. MROCZKOWSKI omawiając przyczyny, które dopro-
wadziły do powołania wydawnictwa „Katalog Fauny Polski”, perypetie towarzyszące wyda-
niu kolejnych 23 tomów poświęconych chrząszczom, oraz plany autorów na przyszłość. Po-
zostałe referaty tej sesji wygłoszone przez dr A. KUŚKĘ, dr M. BUNALSKIEGO, inż. L. BUCH-
HOLZA i dr S. KNUTELSKIEGO2 nawiązywały w różnych aspektach do „Katalogu” i jego zna-
czenia dla rozwoju polskiej koleopterologii.

Pierwszy dzień obrad zakończyło spotkanie przy ognisku, połączone z pieczeniem kiełba-
sek i degustacją różnych gatunków piwa. Tradycyjnie towarzyszyły temu przyjacielskie roz-
mowy i dyskusje ciągnące się w kuluarach do późnych godzin nocnych.

Drugi dzień sympozjum rozpoczęła sesja referatowa poświęcona badaniom faunistyczno-
ekologicznym (M. BIDAS, J. KURZAWA, J. HILSZCZAŃSKI), całe popołudnie zajęła zaś wy-
cieczka entomologiczna do rezerwatu „Spała”. Najwytrwalsi wzięli również udział w drugiej
wycieczce do rezerwatu „Konewka”, która odbyła się w niedzielne przedpołudnie.

Miła atmosfera, piękna pogoda i owocne obrady, połączone z długimi dyskusjami po każ-
dym wygłoszonym referacie, zostaną z pewnością w pamięci wszystkich uczestników Sym-
pozjum.

Marek BUNALSKI, Poznań

1 Oficjalna lista opublikowana w „BiuletynieEntomologicznym – Suplement 2” obejmuje
50 osób.

2 Tytuły wygłoszonych referatów znaleźć można w „Biuletynie Entomologicznym – Suple-
ment 2”.


