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Konferencja grupy dyskusyjnej IUFRO 
nt. dynamiki populacji owadów 

Конференция дискуссионной группы ИУФРО на тему: динамика популяции насекомых 

Conference of the IUFRO Discussion Group оп the dynamics of insect populations 

W ramach Międzynarodowego Związku Leśnych Organizacji Badaw- 
czych (IUFRO) grupa dyskusyjna zajmująca się dynamiką populacji 

owadów organizuje, zwykle co dwa lata, spotkania stałych członków i za- 
proszonych specjalistów w celu przedyskutowania określonych zagadnień. 

W dniach 24—28 września 1973 r. odbyło się w Białowieży kolejne 
posiedzenie tego zespołu zorganizowane przez Instytut Badawczy Leś- 
nictwa. Jego tematem była kontynuacja problematyki, nad którą dysku- 
towano na poprzednim zebraniu w 1971 r. w Arnhem (Holandia), Doty- 
czyła ona zagadnień określania i analizy tablic biologicznych owadów 
leśnych. Chodziło o ustalenie możliwie optymalnych sposobów gromadze- 
nia informacji mających pośredni i bezpośredni wpływ na dynamikę po- 
pulacji owadów oraz oznaczenie populacji modelowych w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności między badaną konkretną populacją a popu- 
lacją modelową. 

Przy pełnym wykorzystaniu zgromadzonych materiałów uzyskane re- 
zultaty powinny przyczynić się do szerszego poznania praw rządzących 
dynamiką populacji oraz stworzyć podstawy do sterowania jej prze- 
biegiem. Opracowanie tablic biologicznych wnikliwie uwzględniających 
szczegółowe dane z zakresu biologii i ekologii w odniesieniu do ważniej- 
szych szkodników może mieć duże praktycznę znaczenie dla ochrony lasu. 
Mogą one być wykorzystywane w celu prognozowania rozwoju gradacji 
szkodliwych owadów oraz ewentualnego podejmowania zabiegów zakłó- 
cających normalny jej przebieg. 

Żywą dyskusję wzbudziły rozważania nad rolą czynnika kluczowego 
decydującego o mechanizmach populacyjno dynamicznych. Obrady w Bia- 
łowieży prowadził przewodniczący grupy dyskusyjnej „dynamika popu- 
lacji” — prof. dr G. Varley z Oxfordu, sekretarzem był dr W. Baltenswei- 
ler z Zurychu, a rolę gospodarza pełnił prof. dr W. Koehler z IBL w War- 
szawie. 

Ogółem uczestniczyło w konferencji 27 specjalistów w tym: 
z Anglii — 2, z CSRS — 1, z Danii — 1, Finlandii — 1, z Francji — 2, 
z Holandii — 2, z Jugosławii — 1, z Kanady — 1, z NRF — 2, z Pol- 
ski — 4, ze Szwajcarii — 1, ze Szwecji — 3, z USA — 8, z ZSRR — 3. 

Wygłoszono 9 referatów, a mianowicie: 
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1, McLeod J. M., Lague R. (Kanada) — Programy opracowania i ana- 
lizy tabel biologicznych dla borecznika (Neodiprion swainei) szkodnika 
sosny Banksa. | 

2. Klomp H. (Holandia) — Zmiana czynnika kluczowego w długo- 
termińowych wahaniach populacji poprocha cetyniaka. 

3. DeMars C. J., Dahlsten D. L. — przedstawił Waters W. E. (USA) — 
Konstruowanie i analiza tabel biologicznych dla Dendroctonus brevicomis. 

4. Cole W. E. (USA) — Proporcjonalne oszacowanie w konstruowaniu 
tabel biologicznych dla bielojada oraz ich analiza metodą rywalizujących 
zagrożeń. 

5. Rales P. M. (ZSRR) — Przygotowanie i analiza danych do tabel 
biologicznych owadów związanych z brzozą w regionie transuralskim. 

6. Golosova M. A. (ZSRR) — Dynamika populacji Tortrix viridana Г. 
w drzewostanach dębowych leśnej strefy ZSRR. 

1. Maksimović M. (Jugosławia) — Niektóre czynniki dynamiki po- 
pulacji Pygaera anastosis L. w czasie gradacji. 

8. Campbell R. W. (USA) — Badania nad stabilną populacją Porthetria 
dispar L.) o niskim zagęszczeniu w pn.-wsch. USA. 

9. Isąev A. S$. (ZSRR) — Zasady dynamiki populacji owadów leśnych. 
W. Koehler przedstawił zebranym ważniejsze problemy i zadania 

ochrony lasu w Polsce oraz przekazał opracowanie dotyczące ogniskowo- 
kompleksowej metody ochrony lasu. 

W drugiej części zjazdu uczestnicy zwiedzili muzeum i ośrodek hodowli 
żubrów w Białowieży, zapoznali się z zakresem prac Zakładu Badania 
Ssaków PAN oraz odbyli wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodo- 
wego. 

Następnego dnia po powrocie do Warszawy członkowie grupy dysku- 
syjnej z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wyjeździe terenowym 
do nadleśnictw Spała i Kamieńsk (Wola Grzymalina) w OZLP Łódź, gdzie 
na powierzchniach doświadczalnych zapoznano ich z zagadnieniem stoso- 
wania ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu oraz wpływem emisji 
przemysłowych na zdrowotność drzewostanów. 

W ostatnim dniu zjazdu uczestnicy zwiedzili Zakład Ochrony Lasu 
IBL. 

J. Burzyński 
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