
Narada i sympozjum ochrony lasu w Eberswalde (NRD) 

Совещание и симпозиум защиты лесов в Збарсвальде (ГДР) 

Conference and symposium on forest protection at Eberswalde (German Democratic 

Republic) 

dniach 11 — 15 listopada 1968 r. odbyła się w Instytucie Entomolo- 
gicznym w Eberswalde narada koordynacyjna RWPG na temat me- 

tod biologicznego zwalczania szkodników leśnych oraz sympozjum 
dotyczące pasożytów jaj z rodzaju Trichogramma. 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Bułgarii, Czechosłowacji, 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Ra- 
dzieckiego. Delegaci polscy (prof. dr W. Koehler — przewodniczący, 
dr J. Burzyński, dr Z. Sierpiński z IBL, doc. dr W. Kadłu- 
bowski z WSR Poznań i dr J. Kot z Inst. Ekologii PAN) wygłosili 
6 referatów. Dwa dotyczyły kompleksowej metody ochrony lasu 
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(W. Koehler i J. Burzyński), 3 na temat kruszynka — Trichogramma 
(W. Koehler, W. Kadłubowski i J. Kot) oraz 1 o pasożytach zwójki sos- 
nóweczki (Z. Sierpiński). 

Z. ogólnej liczby 19 referatów — 5 stanowiło przegląd badań i przed- 
stawiło perspektywy rozwoju metod biologicznych w poszczególnych 
krajach, 4 dotyczyły metody integralnej i kompleksowej, 1 — możliwości 
stosowania biopreparatów, 3 — możliwości wykorzystania mrówek i pta- 
ków owadożernych, 5 — związanych było z problemem kruszynka oraz 
w 1 poruszono znaczenie metody sterylizacji w zwalczaniu szkodliwych 
owadów. 

W wyniku ożywionej dyskusji uczestnicy narady i sympozjum uznali 
za niewłaściwe i błędne koncentrowanie się na metodach chemicznego 
zwalczania szkodników i z naciskiem podkreślali, iż z uwagi na długo- 
trwałe skutki działania insektycydów w środowiskach leśnych oraz 
wzrost rezystencji szkodliwych owadów na te preparaty przy powszech- 
nym ich stosowaniu, zachodzi pilna potrzeba wzmożenia i przyspieszenia 
badań w zakresie stosowania metod biologicznych. Polska metoda kom- 
pleksowo-ogniskowa wzbudziła zainteresowanie i ożywioną dyskusję. 

Dotychczasowe badania krajów współuczestniczących w naradzie 
zmierzały do: poznania fauny organizmów pożytecznych, określenia moż- 
liwości stosowania mikroorganizmów (wirusy, bakterie, grzyby) do zwal- 
czania szkodników, ustalenia podstaw wykorzystania zwierząt drapież- 
nych (ptaki, nietoperze, a także pająki, mrówki i inne stawonogi), stwo- 
rzenia podstaw masowych hodowli i stosowania entomofagów. 

Przedstawiciele wymienionych krajów stwierdzili, iż prace w zakresie 
metod biologicznego zwalczania szkodliwych owadów powinny być znacz- 
nie rozszerzone. Szczególnie niewystarczające są badania w odniesieniu 
do zdrowotności populacji szkodników (przy prognozowaniu), wspólnego 
wykorzystania mikroorganizmów i entomofagów, zanęcania entomofagów 
(stosowanie atraktantów), sterylizacji szkodników i inne. 

Na zakończenie uczestnicy narady koordynacyjnej opracowali ramowy 
plan pracy na lata 1969 i 1970 dla krajów współpracujących w badaniach 
nad metodami biologicznymi oraz ustalili instytucje odpowiedzialne za 
opracowanie metodyki prac i terminowe ich realizowanie. Koordynację 
trzech tematów powierzono Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w War- 
szawie. 

Jerzy Burzyński


