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3
rd

National Symposium of Odonatology of the Po-

lish Entomological Society (Zwierzyniec, September

15-17, 2006). – Third national meeting of odonatolo-

gists 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 conduc-

ted during the meeting resulted in finding 40 dragon-

fly species at 15 study sites – detailed data was publi-

shed in the current supplement of the 2nd annual edi-

tion of „Odonatrix”. 

Fot. 1. Uczestnicy i go cie sympozjum. Rebizanty, nad rzek  Tanwi , 16 IX (fot. S. Kra nicki): 1 – Bar-

bara Szpala, 2 – Jolanta Tondys, 3 – Bogus aw Dara , 4 – Stefan Kra nicki, 5 – Jakub Szyma ski, 

6 – Elena Djatlova, 7 – Anna Kra nicka, 8 – Pawe  Buczy ski, 9 – Wiaczes aw Michalczuk,  

10 – Grzegorz To czyk, 11 – Alicja Miszta. 
Fot. 1. Participants and guests of the symposium, Rebizanty, at the River Tanew, 16th September (phot. S. Kra -

nicki). 1 – Barbara Szpala, 2 – Jolanta Tondys, 3 – Bogus aw Dara , 4 – Stefan Kra nicki, 5 – Jakub Szy-

ma ski, 6 – Elena Djatlova, 7 – Anna Kra nicka, 8 – Pawe  Buczy ski, 9 – Wiaczes aw Michalczuk,  

10 – Grzegorz To czyk, 11 – Alicja Miszta. 
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 W dniach 15-17 wrze nia 2006 roku w Zwie-

rzy cu na Roztoczu odby o si  III Ogólnopolskie 

Sympozjum Odonatologiczne. By o to ju  trzecie, 

po spotkaniu w Bromierzyku (1998 r.) i Urszuli-

nie (2004 r.) oficjalne zgromadzenie cz onków 

(ale równie  sympatyków) Sekcji Odonatologicz-

nej PTE. G ównym organizatorem zwierzynie-

ckiego spotkania by , podobnie jak w Urszulinie, 

przewodnicz cy Sekcji, czyli Pawe  Buczy ski, 

któremu niewielkiej pomocy w przygotowaniach 

udzieli  autor niniejszego tekstu. Organizowane  

w trybie ekspresowym sympozjum zast pi o pla-

nowane ju  na 2005, a pó niej i 2006 rok spotka-

nie w Laskach k. K pna (Wzgórza Trzebnicko-

Ostrzeszowskie), które nie dosz o do skutku. Tym 

razem inny by  zamys  organizacyjny spotkania – 

mia o ono wy cznie charakter terenowy i zmie-

rza o do wymiany informacji praktycznych.  

Fot. 2, 3. Wieczorne spotkanie po podró y (fot. 

B. Dara  i P. Buczy ski). 
Fot. 2, 3. Evening meeting after a voyage (phot. B. 

Dara  and P. Buczy ski). 

 

 

 W sympozjum wzi o udzia  9 osób: Barbara 

Szpala (Borek Stary), Jolanta Tondys ( ód ), Bo-

gus aw Dara  (Rzeszów), Jakub Szyma ski 

( ód ), Elena Djatlova (Odessa, Ukraina, czaso-

wo Olsztyn), Pawe  Buczy ski (Lublin), Wiacze-

s aw Michalczuk (Zamo ), Grzegorz To czyk 

( ód ) i Alicja Miszta (Katowice). Go mi kon-

ferencji, zainteresowanymi fotografowaniem wa-

ek, którzy zawitali do Zwierzy ca na jeden 

dzie , byli Anna i Stefan Kra niccy (Przemy l) 

(Fot. 1). Nasz  baz  noclegow  i ywieniow  by-

a pi knie po o ona karczma „M yn” w Zwie-

rzy cu, która oprócz mo liwo ci noclegu i dobre-

go jedzenia, zapewnia a przez ca y czas trwania 

konferencji mi  atmosfer . 

  Okolice Zwierzy ca dzi ki pi knej pó nolet-

niej pogodzie stworzy y bardzo dogodne warunki 

do prowadzenia bada  terenowych, mo e z wy-

czeniem drugiego dnia spotkania, który zdomi-

nowa  porywisty wiatr. Konferencja, cho  nieofi-

cjalnie, zacz a si  ju  w czwartek wieczorem – 

spotkaniem wi kszej cz ci uczestników przy ko-

lacji. By  to czas na pierwsze rozmowy i odetch-

ni cie po d ugiej dla niektórych uczestników pod-

ró y przez gwa townie remontowane polskie dro-

gi (Fot. 2, 3). 

Fot. 4. Dora na „pomoc drogowa” (fot. J. Ton-

dys). 
Fot. 4. Casual “road aid” (phot. J. Tondys). 

 

 Jak ju  wcze niej wspomnia em, sympozjum 

mia o charakter praktyczny, czyli wspólnej eks-

ploracji wybranych siedlisk regionu pod wzgl -

dem odonatologicznym. Wyniki przeprowadzo-

nych obserwacji zamieszczone zosta y w opraco-

waniu BUCZY SKIEGO i in. (2006) znajduj cym si  

w niniejszym suplemencie „Odonatrix”. Pierw-

szego dnia odwiedzili my osiem stanowisk po o-

onych na Równinie Bi gorajskiej i P askowy u 

Tarnogrodzkim. W pami ci z tego dnia zostanie 

zapewne bardzo adne, du e ródle ne torfowisko 
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przej ciowe w okolicach Aleksandrowa. Szcze-

gólnie jednak zapami tamy ostatnie z odwiedzo-

nych miejsc, czyli kompleks torfowisk ródle -

nych w okolicach Cewkowa. Co prawda, stano-

wiska te nie obfitowa y w wa ki – g ówna zdo-

bycz to wszechobecna Aeshna cyanea, ale droga 

do nich, prawie niesko czenie d uga, o pylistym 

pod o u i miejscami trudnymi do przebycia dla 

samochodów osobowych dziurami, by a pierw-

szej klasy (Fot. 4). Wrócili my do karczmy 

„M yn” pó nym wieczorem i mimo dalszych 

planów naukowych, si  starczy o tylko na biesia-

d . 

Fot. 5. Rezerwat „Szumy nad Tanwi ” w Rebi-

zantach (fot. P. Buczy ski). 
Fot. 5. Nature reserve „Szumy nad Tanwi ” in the 

village Rebizanty (phot. P. Buczy ski). 

 

 Drugi dzie  to eksploracja stanowisk na P as-

kowy u Tarnogrodzkim i Roztoczu rodkowym. 

W drodze do zaplanowanych miejsc odwiedzili-

my te  ciekawy rezerwat „Szumy nad Tanwi ”  

w Rebizantach (Fot. 5). Obserwacje wa ek tego 

dnia w znaczniej mierze utrudnia  bardzo silny 

wiatr, który by  na tyle uci liwy, e niezb dna 

by a korekta planów – zamiana stanowisk po o-

onych na otwartym terenie na obiekty po o one 

po ród lasu, który zapewnia  niejak  ochron . 

Tym razem powrót do bazy zaplanowali my 

wcze niej, tak aby starczy o czasu na warsztaty  

z oznaczania larw i wylinek – materia em by y 

okazy od owione i zebrane na odwiedzonych sta-

nowiskach. Oznaczanie zabra o nam ca y wie-

czór, by o wyst pem ma dwa binokulary (prowa-

dz cy Pawe  Buczy ski i Grzegorz To czyk) 

(Fot. 6, 7). Oznaczyli my wi kszo  zebranego 

materia u. Okaza o si , e takie zaj cia s  bardzo 

dobrym pomys em. Prezentacja literatury i facho-

we spojrzenie osób zajmuj cych si  analiz  ma-

teria u larwalnego pozwala na wdro enie w pe n  

niuansów sztuk  identyfikacji form m odocianych 

wa ek. Okazuje si , e takie zaj cia s  bardzo 

potrzebne i wydaje si , e na innych spotkaniach 

powinny by  kontynuowane. 

Fot. 6, 7. Warsztaty z oznaczania larw i wylinek 

wa ek (fot. P. Buczy ski i A. Kra nicka). 
Fot. 6, 7. Workhops on determinating of dragonfly 

larvae and exuviae (phot. P. Buczy ski and  

A. Kra nicka). 

 

 

 Trzeciego dnia ze wzgl du na potrzeb  po-

wrotu do domu, wyjazd terenowy ograniczony 

by  tylko do dwóch stanowisk mi dzy Zwierzy -

cem a Bi gorajem. Odwiedzili my piaskowni   

w Ignatówce i zarastaj ce, zatorfione stawy ród-

le ne ko o wsi Rapy Dyla skie. Odby o si  jesz-

cze krótkie spotkanie podsumowuj ce w karcz-

mie „M yn” i rozjechali my si  do domów. 

 Wspólna penetracja stanowisk i podpatrywa-

nie wa ek, w ci gu trzech dni stworzy a te  bar-

dzo ciekaw  i pouczaj c  mo liwo  podgl dania 

sprz tu i technik fotograficznych (Fot. 8, 9). 
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Fot. 8, 9. Fotografowanie (fot. A. Miszta i A. 

Kra nicka). 
Fot. 8, 9. Taking photos (phot. A. Miszta and A. Kra -

nicka). 

 

 

 Co wynika z naszego spotkania, które mo na 

uzna  za bardzo udane. Po pierwsze, forma war-

sztatowa jest bardzo potrzebna – pracuj c razem 

w terenie mo na si  wiele od siebie nauczy  i to 

rzeczy, które zazwyczaj trudno przekaza  teorety-

cznie. Po drugie, okaza o si , e praca du  grup  

przynosi bardzo dobre efekty, ogó em wykazali-

my z badanych stanowisk 40 gatunków, co  

w przypadku pracy w pojedynk  by oby wyni-

kiem trudnym do osi gni cia. Po trzecie, konie-

czne wydaj  si  spotkania szkoleniowe pokazuj -

ce oznaczanie materia u i metodyk  pracy w te-

renie. Wreszcie po czwarte, mi o si  spotka   

w gronie ludzi ow adni tych t  sam  pasj . 

  Do wiadczenie spotkania w Zwierzy cu po-

kazuje, e konferencje naukowe opieraj ce si  na 

dzia aniach praktycznych mog  przynies  znacz-

nie wi cej, ni  wys uchiwanie kolejnych refera-

tów. Wymieniaj c pogl dy i obserwuj c wa ki, 

niejako mimochodem zbieramy mnóstwo cieka-

wych informacji. Okazuje si , e s  regiony Pol-

ski, gdzie rzadko ci  jest wyst powanie Lestes 

dryas (informacja Alicji Miszty), co jest informa-

cj , która mo na wydoby  z literarury ale znacz-

nie lepiej j  sobie uzmys owi  w bezpo redniej 

rozmowie. Podobnie ciekawym spostrze eniem 

jest informacja od Eleny Djatlowej o braku sied-

lisk torfowiskowych w po udniowej cz ci Ukrai-

ny – jak dobrze pomy le  to tak w a nie musi 

by , ale o ile lepiej to zrozumie  s uchaj c osoby, 

dla której odwiedzone torfowiska s  du  atrak-

cj . Podobnie by o z od owionymi i obserwowa-

nymi osobnikami Sympetrum meridionale. Ze 

swojego punktu widzenia niby wiem, e to gatu-

nek stwierdzany w po udniowo-wschodniej Pol-

sce, ale s dzi em, e nawet je li wyst puje licznie 

to na izolowanych stanowiskach. Okaza o si , e 

mo e by  gatunkiem lokalnie powszechnie wy-

st puj cym – wiadcz  o tym komentarze Paw a 

Buczy skiego, Wiaczes awa Michalczuka i Bo-

gus awa Dara a. To równie  informacja, któr  

mo na wyciagn c z literatury, ale o ile  lepiej jest 

stwierdzi  to samemu w terenie. Tych kilka ostat-

nich spostrze e  pokazuje, jak  warto  maj  

spotkania terenowe – takie, jakie uda o nam si  

zorganizowa  w Zwierzy cu. 

Pi miennictwo 

BUCZY SKI P., TO CZYK G., DARA  B., DJATLOVA 

E., MICHALCZUK W., MISZTA A., SZYMA SKI 

J., SZPALA B., TONDYS J. 2006. Wa ki zebra-

ne podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum 

Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 5-17 

IX 2006). Odonatrix, 2 (Suplement 1): 1-12. 
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