
16             Odonatrixo5(1)

Polsce z uwagami o rozmieszczeniu i ekologii 
gatunku (Odonata: Libellulidae). Odonatrix, 3 
(2): 33–39.

Żurawlew P. 2009. Występowanie i stwierdzenie 
zachowań rozrodczych szafranki czerwonej 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) (Odona-
ta: Libellulidae) w powiecie pleszewskim (połu-
dniowo-wschodnia Wielkopolska). Odonatrix, 
5(1): 18–21.

Summary
Two new localities (within 35 km) of 

the Scarlet Dragonfly were recorded on the 
clay pits in the South Wielkopolska region: 
1) Odolanów (Ostrów Wielkopolski district, 
51º35’ N, 17º39’ E, UTM: XT81): one ♂ on 

28th May 2007; 2) Kotlin (Jarocin distri-
ct, 51º54’ N, 17º40’ E, UTM: XT85): one 
♂ on 23rd June 2007. Those records were 
made 4-48 km from localities detected by 
Żurawlew (2009) in Pleszew district (Fig. 
1) and support his opinion about high im-
portance of clay pits for this species. Both 
records came from Kartoteka Przyrodnicza 
Południowej Wielkopolski (Nature Databa-
se of the South Wielkopolska), the “citizen 
science” scheme, led by local group of the 
Polish Society for the Protection of Birds. 
The wider co-operation of the odonatolo-
gists with such groups and schemes is pro-
posed in the article.
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VI Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE 
„Polska odonatologia: przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość”, Poznań i okolice, 23–25 X 2009. Komunikat I
6th Polish Symposium of Odonatology of the Polish Entomological 
Society “Polish odonatology in the past, present time and future”, 
Poznań and environs, October 23–25, 2009. First announcement

Zarząd Sekcji Odonatologiczej PTE i Centrum Atlasu

Rok 2009 jest znaczącą datą w dziejach 
polskiej odonatologii. Bowiem w tym roku 
kończą się prace nad pierwszą w historii 
książką poświęconą ważkom naszego kraju 
– „Atlasem rozmieszczenia ważek (Odona-
ta) w Polsce”: ma on ukazać się we wrześ-
niu. Będzie to okazja, by podsumować do-
konania badaczy ważek Polski i spojrzeć 
w przyszłość. W związku z tym serdecznie 
zapraszamy wszystkich miłośników ważek, 
amatorów i profesjonalistów, na VI Ogólno-
polskie Sympozjum Odonatologiczne PTE. 
Mile widziane są wszystkie osoby zaintere-

sowane ważkami, nie tylko te prowadzące 
badania naukowe. W ciepłej atmosferze śro-
dowiska polskich odonatologów jest miejsce 
także na wszelkie nieformalne aktywności, 
które jemu służą. 

Głównym tematem obrad ma być Atlas. 
Planowane jest przedstawienie historii pro-
jektu, metodyki pracy, efektów i praktycz-
nego sposobu korzystania z książki. A także 
zasłużonych postaci polskiej odonatologii, 
począwszy od charpenTiera, hagena, dzię-
dzielewicza, zaćwilichowskiego, Fudakow-
skiego... Aż po Mielewczyka.
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Poza tym planujemy: część referatową, 
w której będzie można zaprezentować rezul-
taty swoich obserwacji; część warsztatową 
poświęconą oznaczaniu i metodyce prac te-
renowych (rady praktyczne związane z wy-
szukiwaniem gatunków i oceną ich występo-
wania); krótką wycieczkę terenową.

Nie planujemy druku typowych mate-
riałów konferencyjnych. Natomiast treści 
przedstawionych referatów i komunika-
tów, po sympozjum zostaną opublikowane 
w biuletynie „Odonatrix”. Zapraszamy do 
zgłaszania tematów i proponowanego czasu 
swoich wystąpień, także nieformalnych (np. 
prezentacji zdjęciowych i filmowych).

Sympozjum zacznie się w piątek wieczo-
rem i potrwa do niedzielnego popołudnia. 
Koszt udziału szacujemy na 200-220 zł, 
wliczając w to noclegi, obiady i niewielkie 
wpisowe (śniadania i kolacje we własnym 
zakresie).

Osoby zainteresowane udziałem w sym-
pozjum są proszone o kontakt z dr. Rafałem 
BernardeM (Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Collegium Biologicum, Za-
kład Zoologii Ogólnej, ul. Umultowskaa89, 

61-614 Poznań, e-mail: rbernard@amu.edu.
pl, telefon komórkowy: 661 035 286). Pro-
simy o jak najszybszą wstępną deklarację 
udziału, gdyż od liczby chętnych zależy 
miejsce, w którym odbędzie się sympozjum.

Kolejne informacje zostaną przekazane 
bezpośrednio osobom, które zgłoszą chęć 
udziału.

Summary
6th Polish Odonatological Symposium 

will be focused on the first book on the dra-
gonflies of Poland, „Atlas of the distribution 
of dragonflies in Poland”. The Atlas is sche-
duled to be published in September 2009. 
This is an opportunity to sum up past and 
present achievements of Polish odonatolo-
gy and the conservation status of the Polish 
odonate fauna. Workshops, informal discus-
sions and presentations, and a field trip are 
also planned. If you are interested in the par-
ticipation, please, contact dr. Rafał Bernard 
(Adam Mickiewicz University in Poznań, 
Department of General Zoology, Umultow-
ska 89, PO-61-614 Poznań, e-mail: rber-
nard@amu.edu.pl, mobile: 661 035 286). 
We speak English and German quite well.
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