XVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE

Borne Sulinowo, 10-13 czerwca 2021 r.
Ważki na poligonie: oaza różnorodności gatunkowej Odonata

KOMUNIKAT I
Miejsce: Tereny byłego poligonu Borne Sulinowo oraz czynnego poligonu Nadarzyce
Termin: 10-13.06.2021
Słowem wstępu: Ubiegłoroczne spotkanie nie odbyło się z powodu epidemii. Mamy
nadzieję, że w czerwcu, z zachowaniem przepisów, uda się spotkać.
Tematyka: W roku 2019, przypadała 100 rocznica ustanowienia Państwowej Komisji
Ochrony Przyrody oraz minęło 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozicy i
świstaków w Polsce. A w przyszłym roku będzie 150 rocznica powołania Yellowstone
National Park - pierwszego parku narodowego na świecie. Jest to więc dobry czas dla
poruszenia szeroko pojętej tematyki „ochroniarskiej”. Tym bardziej, że obecnie jesteśmy
świadkami VI Wielkiego Wymierania gatunków i drastycznie ubożejącej bioróżnorodności
owadów! Zachęcamy więc do przygotowania prezentacji o zagrożonych, cennych, czy
parasolowych gatunkach ważek i ich siedlisk, o wyzwaniach ochrony czynnej i biernej.
Oczekujemy również na inne tematy oraz różne formy prezentacji i wystąpień. Zachęcamy
też młodych - stażem, duchem, ciałem – odonatologów – do czynnego udziału.
Plany: Tegoroczne spotkanie obejmuje cztery dni. Będzie więc sporo czasu na obrady i
posiedzenia (bardziej i mniej formalne) oraz na wyprawy terenowe. Okolice Bornego
Sulinowa charakteryzują się dużą atrakcyjnością przyrodniczą i turystyczną.
Udamy się m.in. na teren czynnego poligonu wojskowego, gdzie bytuje prawdopodobnie
najliczniejsza populacja Nehalennia speciosa w tej części Europy. Planujemy wyprawy w
miejsca, w których są duże populacje parasolowych gatunków ważek. Oraz takie, na
których odonatofauna nie została jeszcze opisana.

Noclegi: W miejscu o nazwie Galeria PRL. Ośrodek jest położony na skraju miasta Borne
Sulinowo, 80m od jeziora Pile. Pokoje z łazienkami: 2-osobowy 120 zł (60 zł/os/noc);
4-osobowy 200 zł (50 zł/os/nos).
W miarę możliwości postaramy się uwzględnić ewentualne preferencje, dotyczące
zakwaterowania z wybranymi osobami (o tym w ankiecie niżej).
Odwołanie noclegu: W ubiegłym roku kilkanaścioro osób wpłaciło już zaliczki. Gospodarze
je dla nas zamrozili. Uczestnicy, którzy od połowy maja zrezygnują z udziału w
Sympozjum, tracą zaliczki. Mamy jednak propozycję, żeby zgłosiły się do nas osoby, które
zadatek wpłaciły i już teraz chcą odwołać przyjazd. Jeżeli na ich miejsce zgłoszą się nowi
uczestnicy, wówczas spróbujemy dokonać zamiany zaliczek. Zaznaczamy, że nie dajemy
gwarancji, że uda się tak w każdym przypadku, ale spróbujemy pomóc.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia śniadań (20 zł/os), w formie
szwedzkiego stołu oraz dwudaniowych obiadów (cena uzależniona od liczby zamówionych
posiłków; 30-40 zł/os). Natomiast w odległości kilkuset metrów od miejsca noclegowego są
też inne lokale gastronomiczne.
Atrakcje: Możemy zorganizować spływ kajakowy Piławą, atrakcyjną przyrodniczo trasą ze
Starowic do Nadarzyc; czas trwania 4 godziny; całkowity koszt 40 zł/kajak; 20 zł/os.
Ośrodek dysponuje salą konferencyjną oraz miejscem do grillowania.

Ankieta, zgłoszenie: Proszę skorzystać z linku do krótkiej Ankiety, w której
zaznaczycie swoje preferencje, co do terminu przyjazdu, wyżywienia, wycieczek,
wystąpień i innych istotnych spraw. Ankieta będzie aktywna do 9 maja.
Proszę o wypełnienie ankiety również przez osoby, które zgłaszały się w ubiegłym roku.

W kolejnym komunikacie przedstawimy dalsze informacje, w tym szczegóły dotyczące
wpłaty zaliczki dla nowych uczestników.
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