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II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004 

Pawe  BUCZY SKI 

The 2nd National Symposium of Odonatology, Urszu-

lin, May 21-23, 2004. – Symposium was held in the Po-

leski National Park, within the framework of the con-

ference “Studies on dragonflies, beetles and caddsiflies 

within protected areas”. 15 odonatologists from Poland, 

the Ukraine and Czech Republic were participants. Du-

ring three report sessions and one poster session 12 

reports and 14 posters were presented. They covered the 

methods of odonatological studies, the situation of dra-

gonflies 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. odby a si  w Urszulinie 

konferencja „Badania wa ek, chrz szczy i chru cików 

na obszarach chronionych”, zorganizowana przez: Zak-

ad Zoologii UMCS, Poleski Park Narodowy, Katedr  

Zoologii AR w Lublinie i PTE – Oddzia  w Lublinie. W 

jej ramach odby y si  sympozja trzech sekcji PTE: O-

donatologicznej, Koleopterologicznej i Trichopterolo-

gicznej. Urszuli ska konferencja by a drugim oficjalnym 

spotkaniem Sekcji Odonatologicznej, po zorganizo-

wanym przez o rodek ódzki pod kierunkiem Grzegorza 

To czyka, sympozjum w Bromierzyku (17-19.04.1998). 

 W konferencji uczestniczy o 79 osób, w tym 15 o-

donatologów z kraju i zagranicy (Ukraina: Olena Dyatlo-

va i Nataliya Matushkina; Czechy: Aleš Dolný). Nie do-

tar a do nas niestety Lyudmila Khrokalo, która w tym sa-

mym czasie z sukcesem obroni a na uniwersytecie w Ki-

jowie sw  prac  doktorsk , po wi con  wa kom pó noc-

cno-wschodniej Ukrainy – czego jej serdecznie gratulu-

jemy. Per procura reprezentowa  j  jej interesuj cy po-

ster o Desnyans’ko-Starogutskim Parku Przyrodniczym. 

 21. maja, po rejestracji uczestników, planowane by-

o spotkanie towarzyskie po czone z nocnym po owem 

owadów do wiat a. Niestety, pogoda sp ata a figla: tem-

peratura w nocy spad a niemal do zera. Nie pozosta o 

wi c nic innego, jak przenie  si  na rozmowy kuluaro-

we do przytulnego baru „U Droba”. Debaty naukowe 

trwa y tu do pó nej nocy. 
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 22. maja odby y si  trzy sesje referatowe i sesja 

posterowa. Przy tym odonatolodzy zaprosili na swe sesje 

tak e ma o licznie reprezentowanych specjalistów od 

chru cików. 

 Wyst pienia po wi cone wa kom (12 prezentacji 

ustnych, 14 posterów), dotyczy y szerokiego zakresu 

problemów. S. Mielewczyk omówi  zagadnienia meto-

dyczne zwi zane z badaniami owadów wodnych, ze 

szczególnym uwzgl dnieniem ogranicze  zwi zanych z 

obszarow  ochron  przyrody. R. Bernard zaprezentowa  

obszerny przegl d stanu fauny wa ek w Polsce na tle 

europejskim. P. Buczy ski i G. To czyk oszacowali zna-

czenie polskich parków narodowych dla ochrony wa ek. 

Prezentowano te  analizy faunistyczno-ekologiczne ob-

szarów chronionych, omawiano problemy ochrony po-

szczególnych rodowisk i gatunków oraz wybrane as-

pekty biologii, morfologii i taksonomii wa ek. List  

wszystkich wyst pie , w kolejno ci alfabetycznej, za-

mieszczam poni ej: 

Wyst pienia ustne 

R. Bernard, „Mity i rzeczywisto  – ocena stanu kra-

jowej populacji wybranych gatunków wa ek (Odona-

ta), chronionych lub uznawanych za rzadkie w Polsce 

na tle sytuacji w Europie”; 

P. Buczy ski, „Wa ki Poleskiego Parku Narodowego 

i jego otuliny: nowe dane i podsumowanie bada  z lat 

1985-2003”; 

P. Buczy ski, G. To czyk, „Rola parków narodo-

wych w ochronie wa ek w Polsce”; 

A. Dolný, A. Miszta, J. Parusel, „Wa ki wybranych 

rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony 

na terenie województwa l skiego i opolskiego”; 

O. Dyatlova, „Specific features of intra species varia-

bility of the damselfly Ischnura elegans (V. d. Lin-

den) in lower Danube”; 

S. Mielewczyk, „Metodyka bada  entomofauny wod-

nej z uwzgl dnieniem obszarów chronionych”; 

S. Mielewczyk, „O ratunek dla entomofauny Stawów 

Toporowych w Tatrza skim Parku Narodowym”; 

A. Ró ycki, W. Piotrowski, „Stan rozpoznania ento-

mofauny Insecta Poleskiego Parku Narodowego”; 

A. Rych a, „Wa ki zbiorników powyrobiskowych na 

terenie parków krajobrazowych »Gablenzer Restsee-

gebiet« i »Braunsteich« (NE Saksonia, Niemcy)”; 

G. To czyk, „Formy sukcesji wa ek (Odonata) w do-

linie rzeki Grabi”; 

G. To czyk, „Wyst powanie i wymagania siedlisko-

we Gomphidae (Odonata) w Polsce rodkowej”; 

J. Wendzonka, „Wa ki (Odonata) kaszubskich jezior 

lobeliowych”. 

Postery 

P. Buczy ski, A. Kasjaniuk, „Wa ki (Odonata) rezer-

watu »Magazyn«”; 

A. Dolný, P. Drozd, „The indexes of diversity in en-

vironmental protection: Odonata model”; 

T. Gronowski, „Wa ki (Odonata) rezerwatu »Jezioro 

uknajno«”; 

L. Khrokalo, „Dragonflies (Odonata) of Desnyans'ko-

Starogutsky National natural park (Ukraine)” 

N. Matushkina, „Conservation of Chalcolestes (Odo-

nata: Lestidae) in the East Europe: problems and po-

ssibility to cooperation”; 

P. Mrowi ski, A. Zawal, „Stan fauny wa ek (Odona-

ta) Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego 

oraz próba wykazania jego zmian na przestrzeni 

ostatnich 70 lat”; 

G. Micho ski, „Wst pne wyniki bada  fauny wa ek 

I skiego Parku Krajobrazowego”; 

U. Szyma ska, P. Buczy ski, S. Czachorowski, 

„Wa ki (Odonata) i chru ciki (Trichoptera) rzeki 

Pas ki w obr bie oddzia ywania elektrowni wodnej 

»Kasztanowo«”; 

J. Szyma ski, J. Sici ski, G. To czyk, „Zmienno  

skrzyde  witezianki b yszcz cej – Calopteryx splen-

dens (Harris, 1782) na obszarze Polski”; 

D. Tatarkiewicz, „Wylot wa ki ó tej Libellula fulva 

(O. F. Müller, 1764) (Odonata: Libellulidae)”; 

G. To czyk, „Wa ki terenów zurbanizowanych – O-

donata Parku im. Józefa Pi sudskiego w odzi”; 

G. To czyk, R. Jasku a, J. Kalisiak, J. Szyma ski, K. 

Pabis, R. Chmara, „Wybrane grupy owadów Zabor-

skiego Parku Krajobrazowego – wst pne wyniki obo-

zu entomologicznego »Jarcewo 2003«”; 

J. Wendzonka, „Aeshna subarctica elisabethae Djak. 

w polskich jeziorach lobeliowych”; 

J. Wendzonka, „G sto  u y kowania skrzyde  a sy-

stematyka krajowych gatunków Aeshnidae”. 

 Dodatkow  atrakcj  by a wizyta w o rodku hodowli 

ó wia b otnego. Poleski Park Narodowy, w którego bu-

dynku dyrekcji toczy y si  obrady, prowadzi szeroko 

zakrojony program aktywnej ochrony tego gin cego ga-

tunku. Tak wi c z niema  uciech  obejrzeli my kilka-

dziesi t oznakowanych farb  na karapaksie ma ych ó -

wików, wygrzewaj cych si  w wietle lamp w kuwetach 

z p ytk  wod , kamieniami, Lemna minor i Ricca flui-

tans. 

 Po sesjach referatowych i posterowej, odby o si  

spotkanie Sekcji Odonatologicznej PTE. O jego przebie-

gu szczegó owo informuje protokó , zamieszczony w 

dalszej cz ci numeru. 

 Drugi dzie  sympozjum sko czy  si  ogniskiem w 

Poleskim Parku Narodowym, nad jeziorem ukie. Przy 

wy mienitych daniach my liwskich i obfito ci dobrego 

piwa, znów rozgorza y dyskusje i debaty. Najbardziej 

zagorza ych dyskutantów trzeba by o po pó nocy na-

mawia  do powrotu na kwatery, kilka osób zosta o nad 

jeziorem na d u ej. Humorów nie popsu a nawet pogoda, 

która wyra nie si  rozkr ca a: tym razem doczekali my 

si  przymrozku! Tak wi c mimo rozstawienia dwóch 

pu apek wietlnych, przez kilka godzin przylecia y do 

nich... dwie muchy i jeden chrz szcz. Darowali my im 

ycie. 

 W niedziel  23.05. odby a si  wycieczka naukowa 

po Poleskim Parku Narodowym. W zwi zku z niezbyt 

dobr  pogod  i nadci gaj cym poniedzia kiem, wybra a 

si  na ni  nieliczna garstka ostatnich wiernych. A warto 

by o! Obejrzeli my obszar ochrony cis ej „Jezioro 

Moszne”, z bardzo interesuj cymi siedliskami wa ek 

(m.in. Nehalennia speciosa). Nasz przewodnik i zarazem 
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wspó organizator konferencji, Andrzej Ró ycki z pra-

cowni naukowo-badawczej Poleskiego Parku Narodowe-

go, zapoznawa  nas z osobliwo ciami przyrody parku, 

chroni cego jeden z najcenniejszych obszarów wodno-

torfowiskowych nizinnej cz ci Polski. 

  Rozstali my si  wczesnym popo udniem, obiecuj c 

sobie spotkanie na nast pnym sympozjum. 

 

Protokó  z zebrania Sekcji Odonatologicznej PTE w Urszulinie 

Pawe  BUCZY SKI 

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 gover-

ning authorities were chosen and the forms of the acti-

vities 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 odby o si  w Urszulinie podczas konferencji 

„Badania wa ek, chrz szczy i chru cików na obszarach 

chronionych” – b d cej jednocze nie II Krajowym Se-

minarium Odonatologicznym. Rozpocz o si  dnia 22. 

maja 2004 r. o godzinie 17.40. Udzia  wzi li: Rafa  Ber-

nard, Pawe  Buczy ski, Bogus aw Dara , Aleš Dolný, 

Andrzej ab dzki, Grzegorz Micho ski, Stefan Mielew-

czyk, Alicja Miszta, Anna Rych a, Tomasz Rutkowski, 

Juliusz Samol g, Jakub Szyma ski, Dawid Tatarkiewicz, 

Grzegorz To czyk, Jacek Wendzonka, Andrzej Zawal 

(w sumie 16 osób). 

 Spotkanie otworzy  przewodnicz cy sekcji, Stefan 

Mielewczyk. Przedstawi  porz dek obrad: 

1. sprawy zwi zane z „Atlasem wa ek Polski”; 

2. sprawy organizacyjne i wybór zarz du sekcji. 

 G os na temat „Atlasu wa ek Polski” zabra  R. 

Bernard. Przypomnia , e pierwsze decyzje w jego spra-

wie podj to na I Krajowym Seminarium Odonatologicz-

nym w Bromierzyku (rok 1998). B dzie on dotyczy  roz-

mieszczenia wszystkich gatunków na terenie kraju i za-

wiera  te  krótkie komentarze o ich wymaganiach eko-

logicznych. Finalizacj  projektu planowano na rok 2005. 

Nie rozpocz to jeszcze pisania atlasu, jednak wykonano 

ogromn  prac  w zakresie gromadzenia danych. Teraz 

mo na my le  o przygotowywaniu publikacji. Pierwot-

nie planowany termin jest ma o realny, jednak mo liwy 

jest druk w roku 2006. Wcze niej nale y wype ni  ostat-

ni  bia  plam  w posiadanych danych, któr  jest Dolny 

l sk. Z tego obszaru mamy tylko dane historyczne. W 

1998 r. ustalono grono 5 autorów, maj cych najwi ksze 

zbiory i najwi ksze do wiadczenie. Tworz  je: R. Ber-

nard, P. Buczy ski, A. ab dzki, S. Mielewczyk i G. 

To czyk. W mi dzyczasie dokooptowano do  J. Wen-

dzonk , który prowadzi  intensywne badania w wielu 

regionach kraju. W roku 2005 rozpocznie si  obróbka 

danych. Przeprowadzono ju  wst pne rozmowy o druku 

atlasu ze Stanis awem Czachorowskim, redaktorem na-

czelnym wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ento-

mologiczne serii „Polish Entomological Monographs”. 

Poza wzgl dami merytorycznymi umieszczenie pozycji 

w tej serii sprawi oby, e sprawy techniczne zwi zane z 

finansowaniem ksi ki i jej wydaniem przej oby Pol-

skie Towarzystwo Entomologiczne. 

 Przechodz c do drugiego punktu obrad, S. Mielew-

czyk podzi kowa  za zaufanie okazane mu podczas wy-

borów zarz du sekcji w 1998 r. i oznajmi , e rezygnuje 

z dalszego pe nienia funkcji jej przewodnicz cego. Prze-

szkadza mu w tym stan zdrowia, ponadto przewodnicz -

cym powinien by  kto  maj cy lepsze mo liwo ci kon-

taktu z szerokim gronem osób, m.in. przez Internet. Na 

swoje miejsce zaproponowa  P. Buczy skiego, na miej-

sce sekretarza – G. To czyka. Nast pnie spyta  zebra-

nych o ich opinie. 

 R. Bernard stwierdzi , e zg oszone kandydatury s  

bardzo dobre. Kandydaci maj  szerokie kontakty, s  

sprawni organizacyjnie i kompetentni. 

 P. Buczy ski i G. To czyk wyrazili zgod  na kan-

dydowanie. 

 S. Mielewczyk zaproponowa , by nowy zarz d zaj  

si  m.in. rejestrowaniem na bie co polskiej literatury 

odonatologicznej i jej klasyfikacj  pod wzgl dem: regio-

nu bada , ich tematyki i zakresu. Inaczej trudno b dzie 

uporz dkowa  i oceni  te prace. Jako przyk ad poda  

kilka publikacji J. Urba skiego nt. Ziemi Lubuskiej, 

które z niewielkimi zmianami lub wr cz bez zmian uka-

za y si  w dwóch ró nych wydawnictwach. 

 P. Buczy ski przypomnia  histori  pracy W. Bazy-

luka o okolicach Siemienia ko o Parczewa, wydrukowa-

nej w 1947 r. i wydobytej z ca kowitego zapomnienia 

dopiero przez S. Mielewczyka pod koniec lat 90-tych 

XX w. 

 G. To czyk zasugerowa , e wyniki rejestracji lite-

ratury mog  by  udost pnione przez Internet. 

 R. Bernard zaapelowa  do obecnych o uwa ne cy-

towania prac. W publikacjach liczne s  pomy ki w da-

tach, nazwach czasopism, a nawet tytu ach prac i naz-

wiskach autorów. Utrudnia to docieranie do tych prac. 

 S. Mielewczyk przypomnia  o wyborze nowego za-

rz du Sekcji Odonatologicznej. Nie zg oszono nowych 

kandydatur i wybrano zarz d w sk adzie: P. Buczy ski – 

przewodnicz cy, G. To czyk – sekretarz (wynik g oso-

wania: 12 g osów za, dwa wstrzymuj ce). Cz onkowie 

nowego zarz du wyrazili ust puj cemu zarz dowi 

wdzi czno  za jego prac , a wszystkim obecnym na 

zebraniu za okazane im zaufanie. 

 A. ab dzki zaproponowa , by ka dy z obecnych 

na pocz tek gromadzenia rejestru literatury sam przygo-

towa  zestawienie w asnego dorobku. G. To czyk popar  

go i stwierdzi , e takie dane obrobi elektronicznie. B d  

one dost pne jako na bie co aktualizowana strona 

WWW. Najkorzystniejsze b dzie przysy anie i groma-

dzenie prac w formie elektronicznej (np. jako plików 

*.pdf). Je li nie – prosi o kopie na papierze. 

 S. Mielewczyk zasugerowa , by przy okazji rejest-

racji pracy zaznacza , czy autorem jest specjalista i czy 

jest ona wiarygodna. 

 G. To czyk odpar , e takie kwestie nale y zosta-
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