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Sprawozdanie z działalności Sekcji Odonatologicznej
w latach 2018-2019

Sprawozdanie dotyczy okresu od 26.VII.2018 r. (gdy wybrano ustępujący zarząd
sekcji) do dnia dzisiejszego.
1. Siedziba, skład osobowy i władze
Siedzibą sekcji jest Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie (ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin). Jej archiwum znajduje się również w wyżej
wymienionym miejscu.
Sekcja liczy 55 członków. Są to: Olga Antczak-Orlewska (Łódź), Rafał Bernard
(Poznań), Michał Brodacki (Warszawa), Edyta Buczyńska (Lublin), Paweł Buczyński
(Lublin), Piotr Cuber (Tąpkowice), Stanisław Czachorowski (Olsztyn), Paweł Czechowski
(Zielona Góra), Bogusław Daraż (Rzeszów), Julia Dobrzańska (Warszawa), Aleš Dolný
(Ostrava, Czechy), Alicja Dubicka (Zielona Góra), Jerzy Gniatkowski (Częstochowa), Maria
Gołąb (Kraków), Nikola Góral (Lublin), Maciej Górka (Wrocław), Anna Grobelkiewicz
(Łódź), Emilia Grzędzicka (Kraków), Dorota Gusta (Łodź), Mariusz Gwardjan (Kielce), Jan
Hermans (Linne, Holandia), Franciszek Holnicki-Szulc (Warszawa), Kamil Hupało (Łodź),
Bogusława Jankowska (Katowice), Paweł Jarzembowski (Wrocław), Grzegorz Jędro
(Smołdzino), Paweł Jędryczak (Gdynia), Tomasz Karasek (Warszawa), Jacek Michał Kozak
(Hrubieszów), Andrzej Kucharski (Uherce Mineralne), Katarzyna Kusal (Kraków), Andrzej
Łabędzki (Poznań), Grzegorz Michoński (Ińsko), Piotr Mikołajczuk (Międzyrzec Podlaski),
Ewa Miłaczewska (Warszawa), Alicja Miszta (Katowice), Marek Morawski (Warszawa),
Kamila Narewska-Prella (Ostróda), Mirosław Pielot (Szermowice), Michał Rachalewski
(Łódź), Anna Rychła (Czerwieńsk), Juliusz Samoląg (Tarnowo Podgórne), Maciej

Stankiewicz (Łódź), Jakub Szymański (Łódź), Szymon Śniegula (Kraków), Agnieszka
Tańczuk (Opole), Adam Tarkowski (Pruszków), Grzegorz Tończyk (Łódź), Michalczuk
Wiaczesław (Zamość), Michał Wolny (Góra Św. Anny), Dorota Wrońska (Warszawa), Piotr
Zabłocki (Góra Św. Anny), Andrzej Zawal (Szczecin), Przemysław Zięba (Lublin),
Przemysław Żurawlew (Czermin).
W okresie sprawozdawczym przybyło 9 członków: Paweł Czechowski, Alicja
Dubicka, Nikola Góral, Dorota Gusta, Jacek Michał Kozak, Marek Morawski, Mirosław
Pielot, Agnieszka Tańczuk, Dorota Wrońska.
Pracami sekcji kierował zarząd w składzie: Paweł Buczyński – przewodniczący, Adam
Tarkowski – sekretarz.
2. Działalność wydawnicza
Od 2016 r. „Odonatrix” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej i jest dostępny
pod adresem: https://odonata.pl/odonatrix/odonatrix.html.
Czasopismo tworzy zespół: redaktor naczelny – Grzegorz Tończyk, sekretarz redakcji
– Kamil Hupało, redaktorzy tematyczni – Anna Rychła, Alicja Miszta, redaktorzy językowi –
Peter Senn, Agnieszka Tańczuk, redaktor statystyczny – Przemysław Śmietana, redaktor
techniczny – Ewa Miłaczewska.
W okresie sprawozdawczym wydano dwa tomy o sumarycznej objętości 138 stron:
zamknięto tom 14, 2018 (15 tekstów) i otwarto tom 15, 2019 (7 tekstów). Ogółem ukazało
się: 5 artykułów, 10 notatek faunistycznych, jedno sprawozdanie, jeden komunikat, trzy
omówienia literatury fachowej, dwa materiały wspomnieniowe i jeden tekst innego rodzaju.

3. Sympozja
W 23-26 sierpnia 2018 roku, miało miejsce XV Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
PTEnt. w Smołdzinie w Słowińskim Parku Narodowym. Jeszcze pod auspicjami
poprzedniego Zarządu sekcji zorganizowali je: Małgorzata Goc, Magdalena Hadwiczak,
Grzegorz Jędro i Grzegorz Tończyk. W spotkaniu udział wzięło 20 osób: Olga AntczakOrlewska, Rafał Bernard, Paweł Buczyński, Paweł Czechowski, Bogusław Daraż, Alicja
Dubicka, Dorota Gusta, Tomasz Karasek, Grzegorz Jędro, Piotr Mikołajczuk, Ewa
Miłaczewska, Alicja Miszta, Mirosław Pielot, Anna Rychła, Juliusz Samoląg, Szymon
Śniegula, Jakub Szymański, Agnieszka Tańczuk, Adam Tarkowski, Grzegorz Tończyk.
Sympozjum zorganizowane z okazji XX-lecia istnienia sekcji miało charakter warsztatowy:
objęło dyskusje i szkolenie terenowe do badań faunistycznych nad ważkami. Szczegółową
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z

sympozjum,

autorstwa
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stronie:

https://odonata.pl/sympozja/sympozjum_w_smoldzinie.html.
Na rok 2019 zaplanowano XVI Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE w
Zabierzowie Bocheńskim koło Krakowa (Puszcza Niepołomicka). Organizują je: Katarzyna
Kusal, Grzegorz Tończyk i Paweł Buczyński. Odbędzie się ono w dniach 20-23 czerwca,
udział zapowiedziały 24 osoby (Paweł Buczyński, Paweł Czechowski, Igor Długosz i żona,
Alicja Dubicka, Elżbieta Dumnicka, Małgorzata Goc, Maria J. Gołąb, Nikola Góral,
Magdalena Hadwiczak, Grzegorz Jędro, Agata Jirak-Leszczyńska, Jacek Kozak,

Bartłomiej

Kusal, Katarzyna Kusal, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Alicja Miszta, Mateusz
Raczyński, Szymon Śniegula, Marta Świtała, Adam Tarkowski, Grzegorz Tończyk, Sylwia
Woźniak).
4. Aktywność w Internecie
Zaszły znaczące zmiany w administrowaniu i funkcjonowaniu stron internetowych.
Utrzymano stronę sekcji (www.odonata.pl), której nowym administratorem jest Ewa
Miłaczewska, i połączono ją ze stroną www.wazki.pl
Wskutek rozmów zarządu sekcji (Anny Rychłej) w roku 2018 z dotychczasowym
administratorem strony odonata.pl (Jackiem Wendzonką) i jej właścicielem (Jackiem
Kurzawą) oraz z właścicielką i administratorem strony wazki.pl (Ewą Miłaczewską), doszło
do cesji strony odonata.pl na rzecz Ewy Miłaczewskiej, która zobowiązała się do prowadzenia
obydwu stron. Obie domeny (strony) sekcji funkcjonują na hoście Tittle.pl, którego
właścicielem jest Jacek Kurzawa.
Główne cele i założenia dotyczące funkcjonowania obydwu stron były następujące:
1) obie strony będą stanowić jedną spójną platformę o sekcji i ważkach w Polsce; osoby
szukające informacji w Internecie zostaną skierowane na stronę główną, z której będą
mogły wejść na stronę sekcji (www.odonata.pl), stronę o ważkach (www.wazki.pl), forum
entomologiczne (www.entomo.pl) oraz na stronę czasopisma „Odonatrix”;
2) strona www.odonata.pl zostanie przebudowana i docelowo będzie zawierać bieżące
informacje, dotyczące spraw sekcji w języku polskim i angielskim oraz spis literatury
dotyczący ważek Polski stanowiący źródło aktualnej wiedzy na ten temat;
3) na stronie www.odonata.pl będzie można również umieszczać poprzez administratora
i z jego akceptacją różnego rodzaju zapytania, lub prośby dotyczące tematyki ważek,
a wymagające zaangażowania osób z całej Polski;

4) charakter strony www.wazki.pl pozostanie niezmieniony; strona będzie nadal wzbogacana
o informacje (teksty i zdjęcia) dotyczące obserwacji ważek w Polsce przesyłane przez
ochotników zarówno z sekcji jak i spoza niej.
Intensywne prace nad realizacją tych założeń trwają od sierpnia 2018 r. Strony sekcji
już działają w zamierzonym kształcie i są wypełnione większością zaplanowanych treści.
5. Projekt Monografia „Ważki (Odonata) Polski”
Dziewięć lat temu ukazał się Atlas rozmieszczenia ważek w Polsce, podsumowujący
dotychczasową wiedzę o rozmieszczeniu ważek w naszym kraju, będący owocem projektu,
który zaangażował rzesze polskich (i nie tylko polskich) miłośników ważek. Atlas wyzwolił
zainteresowanie ważkami w Polsce na skalę dotąd niespotykaną i zaowocował nowymi
bogatymi danymi zgromadzonymi w ciągu kolejnych, poatlasowych dziesięciu lat.
Monografia stanowić będzie podsumowanie dotychczasowej wiedzy o ważkach
naszego kraju i punkt wyjścia czy odniesienia w dalszych badaniach. Celem jest
przygotowanie syntezy – zarówno o poszczególnych gatunkach, jak i o faunie – w postaci
całościowej wizji, informatywnej, krytycznej, porównywalnej i praktycznej w użytkowaniu.
Monografia ważek Polski – po części kontynuacja Atlasu – będzie się jednak istotnie
różniła od niego. Rozmaite aspekty rozmieszczenia będą bowiem stanowiły tylko fragment jej
zawartości, a środek ciężkości opracowania zostanie przesunięty na „całość”. To bowiem,
gdzie występuje gatunek, jest ściśle powiązane z tym, dlaczego i jak tam występuje, a więc
różnymi aspektami ekologii i biologii gatunku. Dopiero ta „całość” jest naprawdę zrozumiała
i czytelna. Mało tego, gatunek stanowi fragment pewnej kompozycji, określonej fauny, która
cechuje się swoistym charakterem, różnorodnością, dynamiką – temu złożonemu obrazowi
także będzie poświęcona część książki.
W monografii znajdą się następujące zasadnicze elementy:
 część ogólna, wprowadzająca do ważek;
 część ukazująca tło historyczne, geograficzne, siedliskowe;
 część gatunkowa – ukazująca różne aspekty występowania, biologii i ekologii
poszczególnych gatunków w Polsce;
 część poświęcona odonatofaunie – jej zróżnicowaniu, zoogeografii, dynamice, ekologii
siedliskowej, stanowi zachowania;
 część źródłowa – zawierająca wykaz źródeł.

W założeniu monografia przybierze formę bogato ilustrowanej książki, wydanej w
dwóch wersjach, polsko- i anglojęzycznej.
Pieczę nad przygotowaniem i wydaniem monografii sprawować będzie zespół
redakcyjny, w składzie:
 redakcja merytoryczna – Rafał Bernard, Paweł Buczyński, Grzegorz Tończyk;
 redakcja techniczna – Bogusław Daraż
Do wspólnego przygotowania niektórych rozdziałów/gatunków zaproszeni zostaną
także inni współautorzy, którzy w minionych dekadach prowadzili własne badania
i publikowali prace.
6. Piśmiennictwo odonatologiczne polskie i na temat Polski
Opublikowany na stronie internetowej sekcji wykaz piśmiennictwa przygotowany
przez Pawła Buczyńskiego i Grzegorza Tończyka, o objętości 188 stron, obejmuje 1611
pozycji. Wykaz obejmuje opracowania od XIX-wiecznych po współczesne, z aktualizacją na
dzień 6 października 2018 r. Aktualizacja bazy planowana jest na 30 czerwca br.

7. Aktualizacja bazy danych i RODO
Wszystkich 55 członków sekcji zostało powiadomionych o wejściu w życie
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wyraziło zgodę na administrowanie
ich danymi przez zarząd sekcji i przy okazji skorygowało i uzupełniło dane kontaktowe.
Członkowie sekcji wyrazili również zgodę na umieszczanie ich zdjęć, w tym wizerunków
osób, w sprawozdaniach z sympozjów.
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