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II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004
Paweá BUCZYēSKI
The 2nd National Symposium of Odonatology, Urszulin, May 21-23, 2004. – Symposium was held in the Poleski National Park, within the framework of the conference “Studies on dragonflies, beetles and caddsiflies
within protected areas”. 15 odonatologists from Poland,
the Ukraine and Czech Republic were participants. During three report sessions and one poster session 12
reports and 14 posters were presented. They covered the
methods of odonatological studies, the situation of dragonflies in Poland and neighbouring countries as well as
dragonfly protection, composition and stitautions of the
faunas of particular areas (mainly protected ones) and
some problems connected with taxonomy and biology of
dragonflies.
W dniach 21-23. maja 2004 r. odbyáa siĊ w Urszulinie
konferencja „Badania waĪek, chrząszczy i chruĞcików
na obszarach chronionych”, zorganizowana przez: Zakáad Zoologii UMCS, Poleski Park Narodowy, KatedrĊ
Zoologii AR w Lublinie i PTE – Oddziaá w Lublinie. W
jej ramach odbyáy siĊ sympozja trzech sekcji PTE: O-

donatologicznej, Koleopterologicznej i Trichopterologicznej. UrszuliĔska konferencja byáa drugim oficjalnym
spotkaniem Sekcji Odonatologicznej, po zorganizowanym przez oĞrodek áódzki pod kierunkiem Grzegorza
ToĔczyka, sympozjum w Bromierzyku (17-19.04.1998).
W konferencji uczestniczyáo 79 osób, w tym 15 odonatologów z kraju i zagranicy (Ukraina: Olena Dyatlova i Nataliya Matushkina; Czechy: Aleš Dolný). Nie dotaráa do nas niestety Lyudmila Khrokalo, która w tym samym czasie z sukcesem obroniáa na uniwersytecie w Kijowie swą pracĊ doktorską, poĞwiĊconą waĪkom póánoccno-wschodniej Ukrainy – czego jej serdecznie gratulujemy. Per procura reprezentowaá ją jej interesujący poster o Desnyans’ko-Starogutskim Parku Przyrodniczym.
21. maja, po rejestracji uczestników, planowane byáo spotkanie towarzyskie poáączone z nocnym poáowem
owadów do Ğwiatáa. Niestety, pogoda spáataáa figla: temperatura w nocy spadáa niemal do zera. Nie pozostaáo
wiĊc nic innego, jak przenieĞü siĊ na rozmowy kuluarowe do przytulnego baru „U Droba”. Debaty naukowe
trwaáy tu do póĨnej nocy.
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22. maja odbyáy siĊ trzy sesje referatowe i sesja
posterowa. Przy tym odonatolodzy zaprosili na swe sesje
takĪe maáo licznie reprezentowanych specjalistów od
chruĞcików.
Wystąpienia poĞwiĊcone waĪkom (12 prezentacji
ustnych, 14 posterów), dotyczyáy szerokiego zakresu
problemów. S. Mielewczyk omówiá zagadnienia metodyczne związane z badaniami owadów wodnych, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem ograniczeĔ związanych z
obszarową ochroną przyrody. R. Bernard zaprezentowaá
obszerny przegląd stanu fauny waĪek w Polsce na tle
europejskim. P. BuczyĔski i G. ToĔczyk oszacowali znaczenie polskich parków narodowych dla ochrony waĪek.
Prezentowano teĪ analizy faunistyczno-ekologiczne obszarów chronionych, omawiano problemy ochrony poszczególnych Ğrodowisk i gatunków oraz wybrane aspekty biologii, morfologii i taksonomii waĪek. ListĊ
wszystkich wystąpieĔ, w kolejnoĞci alfabetycznej, zamieszczam poniĪej:
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Wystąpienia ustne
R. Bernard, „Mity i rzeczywistoĞü – ocena stanu krajowej populacji wybranych gatunków waĪek (Odonata), chronionych lub uznawanych za rzadkie w Polsce
na tle sytuacji w Europie”;
P. BuczyĔski, „WaĪki Poleskiego Parku Narodowego
i jego otuliny: nowe dane i podsumowanie badaĔ z lat
1985-2003”;
P. BuczyĔski, G. ToĔczyk, „Rola parków narodowych w ochronie waĪek w Polsce”;
A. Dolný, A. Miszta, J. Parusel, „WaĪki wybranych
rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony
na terenie województwa Ğląskiego i opolskiego”;
O. Dyatlova, „Specific features of intra species variability of the damselfly Ischnura elegans (V. d. Linden) in lower Danube”;
S. Mielewczyk, „Metodyka badaĔ entomofauny wodnej z uwzglĊdnieniem obszarów chronionych”;
S. Mielewczyk, „O ratunek dla entomofauny Stawów
Toporowych w TatrzaĔskim Parku Narodowym”;
A. RóĪycki, W. Piotrowski, „Stan rozpoznania entomofauny Insecta Poleskiego Parku Narodowego”;
A. Rycháa, „WaĪki zbiorników powyrobiskowych na
terenie parków krajobrazowych »Gablenzer Restseegebiet« i »Braunsteich« (NE Saksonia, Niemcy)”;
G. ToĔczyk, „Formy sukcesji waĪek (Odonata) w dolinie rzeki Grabi”;
G. ToĔczyk, „WystĊpowanie i wymagania siedliskowe Gomphidae (Odonata) w Polsce ĝrodkowej”;
J. Wendzonka, „WaĪki (Odonata) kaszubskich jezior
lobeliowych”.
Postery
P. BuczyĔski, A. Kasjaniuk, „WaĪki (Odonata) rezerwatu »Magazyn«”;
A. Dolný, P. Drozd, „The indexes of diversity in environmental protection: Odonata model”;
T. Gronowski, „WaĪki (Odonata) rezerwatu »Jezioro
àuknajno«”;
L. Khrokalo, „Dragonflies (Odonata) of Desnyans'koStarogutsky National natural park (Ukraine)”

x N. Matushkina, „Conservation of Chalcolestes (Odonata: Lestidae) in the East Europe: problems and possibility to cooperation”;
x P. MrowiĔski, A. Zawal, „Stan fauny waĪek (Odonata) Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
oraz próba wykazania jego zmian na przestrzeni
ostatnich 70 lat”;
x G. MichoĔski, „WstĊpne wyniki badaĔ fauny waĪek
IĔskiego Parku Krajobrazowego”;
x U. SzymaĔska, P. BuczyĔski, S. Czachorowski,
„WaĪki (Odonata) i chruĞciki (Trichoptera) rzeki
PasáĊki w obrĊbie oddziaáywania elektrowni wodnej
»Kasztanowo«”;
x J. SzymaĔski, J. SiciĔski, G. ToĔczyk, „ZmiennoĞü
skrzydeá Ğwitezianki báyszczącej – Calopteryx splendens (Harris, 1782) na obszarze Polski”;
x D. Tatarkiewicz, „Wylot waĪki Īóátej Libellula fulva
(O. F. Müller, 1764) (Odonata: Libellulidae)”;
x G. ToĔczyk, „WaĪki terenów zurbanizowanych – Odonata Parku im. Józefa Piásudskiego w àodzi”;
x G. ToĔczyk, R. Jaskuáa, J. Kalisiak, J. SzymaĔski, K.
Pabis, R. Chmara, „Wybrane grupy owadów Zaborskiego Parku Krajobrazowego – wstĊpne wyniki obozu entomologicznego »Jarcewo 2003«”;
x J. Wendzonka, „Aeshna subarctica elisabethae Djak.
w polskich jeziorach lobeliowych”;
x J. Wendzonka, „GĊstoĞü uĪyákowania skrzydeá a systematyka krajowych gatunków Aeshnidae”.
Dodatkową atrakcją byáa wizyta w oĞrodku hodowli
Īóáwia báotnego. Poleski Park Narodowy, w którego budynku dyrekcji toczyáy siĊ obrady, prowadzi szeroko
zakrojony program aktywnej ochrony tego ginącego gatunku. Tak wiĊc z niemaáą uciechą obejrzeliĞmy kilkadziesiąt oznakowanych farbą na karapaksie maáych Īóáwików, wygrzewających siĊ w Ğwietle lamp w kuwetach
z páytką wodą, kamieniami, Lemna minor i Ricca fluitans.
Po sesjach referatowych i posterowej, odbyáo siĊ
spotkanie Sekcji Odonatologicznej PTE. O jego przebiegu szczegóáowo informuje protokóá, zamieszczony w
dalszej czĊĞci numeru.
Drugi dzieĔ sympozjum skoĔczyá siĊ ogniskiem w
Poleskim Parku Narodowym, nad jeziorem àukie. Przy
wyĞmienitych daniach myĞliwskich i obfitoĞci dobrego
piwa, znów rozgorzaáy dyskusje i debaty. Najbardziej
zagorzaáych dyskutantów trzeba byáo po póánocy namawiaü do powrotu na kwatery, kilka osób zostaáo nad
jeziorem na dáuĪej. Humorów nie popsuáa nawet pogoda,
która wyraĨnie siĊ rozkrĊcaáa: tym razem doczekaliĞmy
siĊ przymrozku! Tak wiĊc mimo rozstawienia dwóch
puáapek Ğwietlnych, przez kilka godzin przyleciaáy do
nich... dwie muchy i jeden chrząszcz. DarowaliĞmy im
Īycie.
W niedzielĊ 23.05. odbyáa siĊ wycieczka naukowa
po Poleskim Parku Narodowym. W związku z niezbyt
dobrą pogodą i nadciągającym poniedziaákiem, wybraáa
siĊ na nią nieliczna garstka ostatnich wiernych. A warto
byáo! ObejrzeliĞmy obszar ochrony Ğcisáej „Jezioro
Moszne”, z bardzo interesującymi siedliskami waĪek
(m.in. Nehalennia speciosa). Nasz przewodnik i zarazem
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wspóáorganizator konferencji, Andrzej RóĪycki z pracowni naukowo-badawczej Poleskiego Parku Narodowego, zapoznawaá nas z osobliwoĞciami przyrody parku,
chroniącego jeden z najcenniejszych obszarów wodno-

torfowiskowych nizinnej czĊĞci Polski.
RozstaliĞmy siĊ wczesnym popoáudniem, obiecując
sobie spotkanie na nastĊpnym sympozjum.

Protokóá z zebrania Sekcji Odonatologicznej PTE w Urszulinie
Paweá BUCZYēSKI
Minutes of the meeting of the Odonatological Section
of the PES in Urszulin. – The meeting was held on May
22, 2004, with 16 people participating in. New governing authorities were chosen and the forms of the activities of the Section were discussed, e.g. „The atlas of
distribution of dragonflies (Odonata) in Poland” project
as well as other desirable trends in dragonfly research
in Poland.
Zebranie odbyáo siĊ w Urszulinie podczas konferencji
„Badania waĪek, chrząszczy i chruĞcików na obszarach
chronionych” – bĊdącej jednoczeĞnie II Krajowym Seminarium Odonatologicznym. RozpoczĊáo siĊ dnia 22.
maja 2004 r. o godzinie 17.40. Udziaá wziĊli: Rafaá Bernard, Paweá BuczyĔski, Bogusáaw DaraĪ, Aleš Dolný,
Andrzej àabĊdzki, Grzegorz MichoĔski, Stefan Mielewczyk, Alicja Miszta, Anna Rycháa, Tomasz Rutkowski,
Juliusz Samoląg, Jakub SzymaĔski, Dawid Tatarkiewicz,
Grzegorz ToĔczyk, Jacek Wendzonka, Andrzej Zawal
(w sumie 16 osób).
Spotkanie otworzyá przewodniczący sekcji, Stefan
Mielewczyk. Przedstawiá porządek obrad:
1. sprawy związane z „Atlasem waĪek Polski”;
2. sprawy organizacyjne i wybór zarządu sekcji.
Gáos na temat „Atlasu waĪek Polski” zabraá R.
Bernard. Przypomniaá, Īe pierwsze decyzje w jego sprawie podjĊto na I Krajowym Seminarium Odonatologicznym w Bromierzyku (rok 1998). BĊdzie on dotyczyá rozmieszczenia wszystkich gatunków na terenie kraju i zawieraá teĪ krótkie komentarze o ich wymaganiach ekologicznych. FinalizacjĊ projektu planowano na rok 2005.
Nie rozpoczĊto jeszcze pisania atlasu, jednak wykonano
ogromną pracĊ w zakresie gromadzenia danych. Teraz
moĪna myĞleü o przygotowywaniu publikacji. Pierwotnie planowany termin jest maáo realny, jednak moĪliwy
jest druk w roku 2006. WczeĞniej naleĪy wypeániü ostatnią biaáą plamĊ w posiadanych danych, którą jest Dolny
ĝląsk. Z tego obszaru mamy tylko dane historyczne. W
1998 r. ustalono grono 5 autorów, mających najwiĊksze
zbiory i najwiĊksze doĞwiadczenie. Tworzą je: R. Bernard, P. BuczyĔski, A. àabĊdzki, S. Mielewczyk i G.
ToĔczyk. W miĊdzyczasie dokooptowano doĔ J. WendzonkĊ, który prowadziá intensywne badania w wielu
regionach kraju. W roku 2005 rozpocznie siĊ obróbka
danych. Przeprowadzono juĪ wstĊpne rozmowy o druku
atlasu ze Stanisáawem Czachorowskim, redaktorem naczelnym wydawanej przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne serii „Polish Entomological Monographs”.
Poza wzglĊdami merytorycznymi umieszczenie pozycji
w tej serii sprawiáoby, Īe sprawy techniczne związane z
finansowaniem ksiąĪki i jej wydaniem przejĊáoby Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
Przechodząc do drugiego punktu obrad, S. Mielew-

czyk podziĊkowaá za zaufanie okazane mu podczas wyborów zarządu sekcji w 1998 r. i oznajmiá, Īe rezygnuje
z dalszego peánienia funkcji jej przewodniczącego. Przeszkadza mu w tym stan zdrowia, ponadto przewodniczącym powinien byü ktoĞ mający lepsze moĪliwoĞci kontaktu z szerokim gronem osób, m.in. przez Internet. Na
swoje miejsce zaproponowaá P. BuczyĔskiego, na miejsce sekretarza – G. ToĔczyka. NastĊpnie spytaá zebranych o ich opinie.
R. Bernard stwierdziá, Īe zgáoszone kandydatury są
bardzo dobre. Kandydaci mają szerokie kontakty, są
sprawni organizacyjnie i kompetentni.
P. BuczyĔski i G. ToĔczyk wyrazili zgodĊ na kandydowanie.
S. Mielewczyk zaproponowaá, by nowy zarząd zająá
siĊ m.in. rejestrowaniem na bieĪąco polskiej literatury
odonatologicznej i jej klasyfikacją pod wzglĊdem: regionu badaĔ, ich tematyki i zakresu. Inaczej trudno bĊdzie
uporządkowaü i oceniü te prace. Jako przykáad podaá
kilka publikacji J. UrbaĔskiego nt. Ziemi Lubuskiej,
które z niewielkimi zmianami lub wrĊcz bez zmian ukazaáy siĊ w dwóch róĪnych wydawnictwach.
P. BuczyĔski przypomniaá historiĊ pracy W. Bazyluka o okolicach Siemienia koáo Parczewa, wydrukowanej w 1947 r. i wydobytej z caákowitego zapomnienia
dopiero przez S. Mielewczyka pod koniec lat 90-tych
XX w.
G. ToĔczyk zasugerowaá, Īe wyniki rejestracji literatury mogą byü udostĊpnione przez Internet.
R. Bernard zaapelowaá do obecnych o uwaĪne cytowania prac. W publikacjach liczne są pomyáki w datach, nazwach czasopism, a nawet tytuáach prac i nazwiskach autorów. Utrudnia to docieranie do tych prac.
S. Mielewczyk przypomniaá o wyborze nowego zarządu Sekcji Odonatologicznej. Nie zgáoszono nowych
kandydatur i wybrano zarząd w skáadzie: P. BuczyĔski –
przewodniczący, G. ToĔczyk – sekretarz (wynik gáosowania: 12 gáosów za, dwa wstrzymujące). Czáonkowie
nowego zarządu wyrazili ustĊpującemu zarządowi
wdziĊcznoĞü za jego pracĊ, a wszystkim obecnym na
zebraniu za okazane im zaufanie.
A. àabĊdzki zaproponowaá, by kaĪdy z obecnych
na początek gromadzenia rejestru literatury sam przygotowaá zestawienie wáasnego dorobku. G. ToĔczyk popará
go i stwierdziá, Īe takie dane obrobi elektronicznie. BĊdą
one dostĊpne jako na bieĪąco aktualizowana strona
WWW. Najkorzystniejsze bĊdzie przysyáanie i gromadzenie prac w formie elektronicznej (np. jako plików
*.pdf). JeĞli nie – prosi o kopie na papierze.
S. Mielewczyk zasugerowaá, by przy okazji rejestracji pracy zaznaczaü, czy autorem jest specjalista i czy
jest ona wiarygodna.
G. ToĔczyk odpará, Īe takie kwestie naleĪy zosta-
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