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S p r a wo zd a n i a i k o m u n i k a t y ( R e p o r t s a n d a n n o u c e m e n t s )

III Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE
(Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
Grzegorz TOēCZYK
Katedra Zoologii BezkrĊgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet àódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 àódĨ;
tonczyk@biol.uni.lodz.pl

3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September
15-17, 2006). – Third national meeting of odonatologists took place in Zwierzyniec in Roztocze. Three-day
long conference was of a field workshop type thus the
training in larval identification, exuviae and imaginal
dragonflies as well as presentation of the methods of

field works were possible to conduct. Nine persons
were involved in the symposium. The studies conducted during the meeting resulted in finding 40 dragonfly species at 15 study sites – detailed data was published in the current supplement of the 2nd annual edition of „Odonatrix”.

Fot. 1. Uczestnicy i goĞcie sympozjum. Rebizanty, nad rzeką Tanwią, 16 IX (fot. S. KraĞnicki): 1 – Barbara Szpala, 2 – Jolanta Tondys, 3 – Bogusáaw DaraĪ, 4 – Stefan KraĞnicki, 5 – Jakub SzymaĔski,
6 – Elena Djatlova, 7 – Anna KraĞnicka, 8 – Paweá BuczyĔski, 9 – Wiaczesáaw Michalczuk,
10 – Grzegorz ToĔczyk, 11 – Alicja Miszta.
Fot. 1. Participants and guests of the symposium, Rebizanty, at the River Tanew, 16th September (phot. S. KraĞnicki). 1 – Barbara Szpala, 2 – Jolanta Tondys, 3 – Bogusáaw DaraĪ, 4 – Stefan KraĞnicki, 5 – Jakub SzymaĔski, 6 – Elena Djatlova, 7 – Anna KraĞnicka, 8 – Paweá BuczyĔski, 9 – Wiaczesáaw Michalczuk,
10 – Grzegorz ToĔczyk, 11 – Alicja Miszta.
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W dniach 15-17 wrzeĞnia 2006 roku w ZwierzyĔcu na Roztoczu odbyáo siĊ III Ogólnopolskie
Sympozjum Odonatologiczne. Byáo to juĪ trzecie,
po spotkaniu w Bromierzyku (1998 r.) i Urszulinie (2004 r.) oficjalne zgromadzenie czáonków
(ale równieĪ sympatyków) Sekcji Odonatologicznej PTE. Gáównym organizatorem zwierzynieckiego spotkania byá, podobnie jak w Urszulinie,
przewodniczący Sekcji, czyli Paweá BuczyĔski,
któremu niewielkiej pomocy w przygotowaniach
udzieliá autor niniejszego tekstu. Organizowane
w trybie ekspresowym sympozjum zastąpiáo planowane juĪ na 2005, a póĨniej i 2006 rok spotkanie w Laskach k. KĊpna (Wzgórza TrzebnickoOstrzeszowskie), które nie doszáo do skutku. Tym
razem inny byá zamysá organizacyjny spotkania –
miaáo ono wyáącznie charakter terenowy i zmierzaáo do wymiany informacji praktycznych.
Fot. 2, 3. Wieczorne spotkanie po podróĪy (fot.
B. DaraĪ i P. BuczyĔski).
Fot. 2, 3. Evening meeting after a voyage (phot. B.
DaraĪ and P. BuczyĔski).
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(àódĨ), Elena Djatlova (Odessa, Ukraina, czasowo Olsztyn), Paweá BuczyĔski (Lublin), Wiaczesáaw Michalczuk (ZamoĞü), Grzegorz ToĔczyk
(àódĨ) i Alicja Miszta (Katowice). GoĞümi konferencji, zainteresowanymi fotografowaniem waĪek, którzy zawitali do ZwierzyĔca na jeden
dzieĔ, byli Anna i Stefan KraĞniccy (PrzemyĞl)
(Fot. 1). Naszą bazą noclegową i Īywieniową byáa piĊknie poáoĪona karczma „Máyn” w ZwierzyĔcu, która oprócz moĪliwoĞci noclegu i dobrego jedzenia, zapewniaáa przez caáy czas trwania
konferencji miáą atmosferĊ.
Okolice ZwierzyĔca dziĊki piĊknej póĨnoletniej pogodzie stworzyáy bardzo dogodne warunki
do prowadzenia badaĔ terenowych, moĪe z wyáączeniem drugiego dnia spotkania, który zdominowaá porywisty wiatr. Konferencja, choü nieoficjalnie, zaczĊáa siĊ juĪ w czwartek wieczorem –
spotkaniem wiĊkszej czĊĞci uczestników przy kolacji. Byá to czas na pierwsze rozmowy i odetchniĊcie po dáugiej dla niektórych uczestników podróĪy przez gwaátownie remontowane polskie drogi (Fot. 2, 3).
Fot. 4. DoraĨna „pomoc drogowa” (fot. J. Tondys).
Fot. 4. Casual “road aid” (phot. J. Tondys).

W sympozjum wziĊáo udziaá 9 osób: Barbara
Szpala (Borek Stary), Jolanta Tondys (àódĨ), Bogusáaw DaraĪ (Rzeszów), Jakub SzymaĔski

Jak juĪ wczeĞniej wspomniaáem, sympozjum
miaáo charakter praktyczny, czyli wspólnej eksploracji wybranych siedlisk regionu pod wzglĊdem odonatologicznym. Wyniki przeprowadzonych obserwacji zamieszczone zostaáy w opracowaniu BUCZYēSKIEGO i in. (2006) znajdującym siĊ
w niniejszym suplemencie „Odonatrix”. Pierwszego dnia odwiedziliĞmy osiem stanowisk poáoĪonych na Równinie Biágorajskiej i PáaskowyĪu
Tarnogrodzkim. W pamiĊci z tego dnia zostanie
zapewne bardzo áadne, duĪe ĞródleĞne torfowisko
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przejĞciowe w okolicach Aleksandrowa. Szczególnie jednak zapamiĊtamy ostatnie z odwiedzonych miejsc, czyli kompleks torfowisk ĞródleĞnych w okolicach Cewkowa. Co prawda, stanowiska te nie obfitowaáy w waĪki – gáówna zdobycz to wszechobecna Aeshna cyanea, ale droga
do nich, prawie nieskoĔczenie dáuga, o pylistym
podáoĪu i miejscami trudnymi do przebycia dla
samochodów osobowych dziurami, byáa pierwszej klasy (Fot. 4). WróciliĞmy do karczmy
„Máyn” póĨnym wieczorem i mimo dalszych
planów naukowych, siá starczyáo tylko na biesiadĊ.
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we spojrzenie osób zajmujących siĊ analizą materiaáu larwalnego pozwala na wdroĪenie w peáną
niuansów sztukĊ identyfikacji form máodocianych
waĪek. Okazuje siĊ, Īe takie zajĊcia są bardzo
potrzebne i wydaje siĊ, Īe na innych spotkaniach
powinny byü kontynuowane.
Fot. 6, 7. Warsztaty z oznaczania larw i wylinek
waĪek (fot. P. BuczyĔski i A. KraĞnicka).
Fot. 6, 7. Workhops on determinating of dragonfly
larvae and exuviae (phot. P. BuczyĔski and
A. KraĞnicka).

Fot. 5. Rezerwat „Szumy nad Tanwią” w Rebizantach (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 5. Nature reserve „Szumy nad Tanwią” in the
village Rebizanty (phot. P. BuczyĔski).

Drugi dzieĔ to eksploracja stanowisk na PáaskowyĪu Tarnogrodzkim i Roztoczu ĝrodkowym.
W drodze do zaplanowanych miejsc odwiedziliĞmy teĪ ciekawy rezerwat „Szumy nad Tanwią”
w Rebizantach (Fot. 5). Obserwacje waĪek tego
dnia w znaczniej mierze utrudniaá bardzo silny
wiatr, który byá na tyle uciąĪliwy, Īe niezbĊdna
byáa korekta planów – zamiana stanowisk poáoĪonych na otwartym terenie na obiekty poáoĪone
poĞród lasu, który zapewniaá niejaką ochronĊ.
Tym razem powrót do bazy zaplanowaliĞmy
wczeĞniej, tak aby starczyáo czasu na warsztaty
z oznaczania larw i wylinek – materiaáem byáy
okazy odáowione i zebrane na odwiedzonych stanowiskach. Oznaczanie zabraáo nam caáy wieczór, byáo wystĊpem ma dwa binokulary (prowadzący Paweá BuczyĔski i Grzegorz ToĔczyk)
(Fot. 6, 7). OznaczyliĞmy wiĊkszoĞü zebranego
materiaáu. Okazaáo siĊ, Īe takie zajĊcia są bardzo
dobrym pomysáem. Prezentacja literatury i facho-

Trzeciego dnia ze wzglĊdu na potrzebĊ powrotu do domu, wyjazd terenowy ograniczony
byá tylko do dwóch stanowisk miĊdzy ZwierzyĔcem a Biágorajem. OdwiedziliĞmy piaskowniĊ
w Ignatówce i zarastające, zatorfione stawy ĞródleĞne koáo wsi Rapy DylaĔskie. Odbyáo siĊ jeszcze krótkie spotkanie podsumowujące w karczmie „Máyn” i rozjechaliĞmy siĊ do domów.
Wspólna penetracja stanowisk i podpatrywanie waĪek, w ciągu trzech dni stworzyáa teĪ bardzo ciekawą i pouczającą moĪliwoĞü podglądania
sprzĊtu i technik fotograficznych (Fot. 8, 9).
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Fot. 8, 9. Fotografowanie (fot. A. Miszta i A.
KraĞnicka).
Fot. 8, 9. Taking photos (phot. A. Miszta and A. KraĞnicka).

Co wynika z naszego spotkania, które moĪna
uznaü za bardzo udane. Po pierwsze, forma warsztatowa jest bardzo potrzebna – pracując razem
w terenie moĪna siĊ wiele od siebie nauczyü i to
rzeczy, które zazwyczaj trudno przekazaü teoretycznie. Po drugie, okazaáo siĊ, Īe praca duĪą grupą
przynosi bardzo dobre efekty, ogóáem wykazaliĞmy z badanych stanowisk 40 gatunków, co
w przypadku pracy w pojedynkĊ byáoby wynikiem trudnym do osiągniĊcia. Po trzecie, konieczne wydają siĊ spotkania szkoleniowe pokazujące oznaczanie materiaáu i metodykĊ pracy w terenie. Wreszcie po czwarte, miáo siĊ spotkaü
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w gronie ludzi owáadniĊtych tą samą pasją.
DoĞwiadczenie spotkania w ZwierzyĔcu pokazuje, Īe konferencje naukowe opierające siĊ na
dziaáaniach praktycznych mogą przyniesü znacznie wiĊcej, niĪ wysáuchiwanie kolejnych referatów. Wymieniając poglądy i obserwując waĪki,
niejako mimochodem zbieramy mnóstwo ciekawych informacji. Okazuje siĊ, Īe są regiony Polski, gdzie rzadkoĞcią jest wystĊpowanie Lestes
dryas (informacja Alicji Miszty), co jest informacją, która moĪna wydobyü z literarury ale znacznie lepiej ją sobie uzmysáowiü w bezpoĞredniej
rozmowie. Podobnie ciekawym spostrzeĪeniem
jest informacja od Eleny Djatlowej o braku siedlisk torfowiskowych w poáudniowej czĊĞci Ukrainy – jak dobrze pomyĞleü to tak wáaĞnie musi
byü, ale o ile lepiej to zrozumieü sáuchając osoby,
dla której odwiedzone torfowiska są duĪą atrakcją. Podobnie byáo z odáowionymi i obserwowanymi osobnikami Sympetrum meridionale. Ze
swojego punktu widzenia niby wiem, Īe to gatunek stwierdzany w poáudniowo-wschodniej Polsce, ale sądziáem, Īe nawet jeĞli wystĊpuje licznie
to na izolowanych stanowiskach. Okazaáo siĊ, Īe
moĪe byü gatunkiem lokalnie powszechnie wystĊpującym – Ğwiadczą o tym komentarze Pawáa
BuczyĔskiego, Wiaczesáawa Michalczuka i Bogusáawa DaraĪa. To równieĪ informacja, którą
moĪna wyciagnąc z literatury, ale o ileĪ lepiej jest
stwierdziü to samemu w terenie. Tych kilka ostatnich spostrzeĪeĔ pokazuje, jaką wartoĞü mają
spotkania terenowe – takie, jakie udaáo nam siĊ
zorganizowaü w ZwierzyĔcu.
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