Lipa Jerzy Józefat, czł. hon. PTEnt., prof. dr hab., czł.-koresp. PAN i PAU
– ur. 14 XI 1932 w Bychawie

– biolog (1953), mgr (1955) – UW Warszawa; dr (1962), hab. (1967) – WSR Poznań; prof.
nadzw. (1972), prof. zwycz. (1979) – IOR Poznań; czł.-koresp. PAN (1998) i PAU (2000)
(1) – entomologia stosowana – ekologiczne podstawy ochrony roślin, patologia i
mikrobiologiczne zwalczanie owadów oraz innych bezkręgowców; biologia
wybranych gatunków Heteroptera [emeryt. prof. IOR w Poznaniu]
(2) – zbadanie składu gatunkowego oraz opisanie wielu nowych gatunków
pierwotniaków (Microsporidia, Mastigophora, Gregarinomorpha) stawonogów i
skorupiaków z terenu Europy, Ameryki Północnej i Środkowej, Afryki i Azji (m. in.
z jez. Bajkał); zbadanie kompleksu stawonogów związanych z roślinami
krzyżowymi w Polsce i Europie Środkowej; współudział w opracowaniu i wdrożeniu
programów biologicznego zwalczania szkodników szklarniowych i polowych;
wykrycie i opisanie nowych chorób wywoływanych przez mikrosporidia i
spiroplazmy u stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata) oraz białki
wierzbówki (Stilpnotia salicis); jego imieniem nazwano kilka nowych gatunków
pierwotniaków i roztoczy
– [P]: blisko 850 publikacji, w tym 221 oryginalnych prac twórczych i 43 książki,
podręczniki lub ich rozdziały
– [W] „An outline of insect pathology”, „Insects and mites associated with cultivated

and weedy cruciferous plants in Poland and Central Europe”, ”Studies on gregarines
(Gregarinomorpha) of arthropods in Poland”
(3) – [F]: Kier. Zakł. Biol. Metod i Kwarantanny IOR w Poznaniu (od 1967); czł.::
Indyjskiej Akad. Zool. (1986), Rosyjskiej Akad. Nauk Roln. (1997), Gruzińskiej
Akad. Nauk Ekologicznych (1997), Królewskiej Szwedzkiej Akad. Roln. i Leśn.
(1999), Ukraińskiej Akad. Nauk Agrarnych (1999), Wicepr. PTEnt. (1986–89) oraz
Przew. Oddz. poznańskiego PTEnt. (1983–89), czł. kilku RN, Przew. RN ZBŚRiL
PAN w Poznaniu, czł. KOR PAN, KUR PAN, Kom. Biotechnologii PAN i Kom.
„Człowiek i Środowisko” PAN, Wiceprezydent International Organization for
Biological Control – EPRS (1976–82)
– [O]: Nagr. PAN (1967), MSWNiT (1976), MRiL (1978), MRiGŻ (1996), Srebrny

Medal WSR w Poznaniu (1962), Srebrny Krzyż Zasługi (1971), Złota Odzn. „Za
Zasługi w Rozwoju Woj. Pilskiego” (1983), Krzyż Kawalerski OOP (1984), Medal

40–lecia (1984), Honorowa Odzn. „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1984), Złota
Odzn. „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (1989), Czł.
Honorowy: Fińskiego Tow. Ent. (1980), Rosyjskiego Tow. Ent. (1996) i PTEnt.
(1998), Medal „Za zasługi dla Rozwoju PTEnt” (1998)
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