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Sprawozdanie z działalności Sekcji Odonatologicznej PTE w roku 2009

1. Siedziba, skład osobowy i władze
Siedzibą sekcji jest Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ul. Akademicka
19, 20-033 Lublin). Jej archiwum znajduje się w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ (S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź).
Sekcja liczy 36 członków. Są to: Małgorzata Baranowska (Lublin), Rafał Bernard
(Poznań), Edyta Buczyńska (Lublin), Paweł Buczyński (Lublin), Piotr Cuber (Tąpkowice),
Paweł Czachorowski (Olsztyn), Stanisław Czachorowski (Olsztyn), Bogusław Daraż (Rzeszów), Aleš Dolný (Ostrawa, Czechy), Jerzy Gniatkowski (Częstochowa), Anna Grobelkiewicz (Łódź), Mariusz Gwardjan (Kielce), Jan Hermans (Linné, Holandia), Paweł Jarzębowski
(Wrocław), Paweł Jędryczak (Gdynia), Tomasz Karasek (Lublin), Jakub Liberski (Katowice),
Andrzej Łabędzki (Poznań), Wiaczesław Michalczuk (Zamość), Grzegorz Michoński (Ińsko),
Alicja Miszta (Katowice), Kamila Narewska (Olsztyn), Tomasz Rutkowski (Poznań), Anna
Rychła (Czerwieńsk), Juliusz Samoląg (Tarnowo Podgórne), Barbara Szpala (Borek Stary)
Jakub Szymański (Łódź), Szymon Śniegula (Rakowo), Dawid Tatarkiewicz (Poznań), Grzegorz Tończyk (Łódź), Jacek Wendzonka (Poznań), Katarzyna Wybraniec (Lipina Nowa), Andrzej Zawal (Szczecin), Przemysław Zięba (Lublin), Przemysław Żurawlew (Kwileń).
W okresie sprawozdawczym przybyło 13 członków: Piotr Cuber (Tąpkowice), Paweł
Czachorowski (Olsztyn), Stanisław Czachorowski (Olsztyn), Jerzy Gniatkowski (Częstochowa), Anna Grobelkiewicz (Łódź), Mariusz Gwardjan (Kielce), Paweł Jarzębowski (Wrocław),
Tomasz Karasek (Lublin), Jakub Liberski (Katowice), Kamila Narewska (Olsztyn), Przemysław Zięba (Lublin), Przemysław Żurawlew (Kwileń)
Pracami sekcji kierował zarząd w składzie: Paweł Buczyński – przewodniczący,
Grzegorz Tończyk – sekretarz.

2. Działalność wydawnicza
W roku 2009 kontynuowano wydawanie biuletynu „Odonatrix”, w wydawnictwie
„Mantis” w Olsztynie. Tworzy go zespół w składzie: Paweł Buczyński – redaktor naczelny,
Edyta Buczyńska – sekretarz, Grzegorz Tończyk – członek redakcji.
Wydano numery 5(1) i 5(2). Liczą one w sumie 64 strony i zawierają: osiem artykułów naukowych, jedną notatkę naukową, trzy inne teksty i dwa numery komiksu „Przygody
ważki z Lublina”.
Oba wydane numery „Odonatrix” zostały rozesłane do najważniejszych bibliotek w
kraju (egzemplarze obowiązkowe). Są także udostępnione w formie streszczeń w Internecie,
na stronach: Wydawnictwa Mantis (www.wydawnictwo-mantis.eu), Sekcji Odonatologicznej
(www.odonata.pl) i Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (www.pte.au.poznan.pl).
Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.07.2009 r.,
biuletyn znalazł się na liście czasopism punktowanych – z liczbą 2 punktów za publikację naukową.

3. Sympozja sekcji
Spotkanie sekcji – VI Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE „Polska odonatologia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – miało miejsce w dniach 23-25.10., w Jeziorach k. Poznania. Zorganizował je Rafał Bernard. W sympozjum uczestniczyły 34 osoby.
Sympozjum miało charakter naukowy. Jego tematem przewodnim był wydany w roku
2009 „Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”, sumujący wiedzę o rozmieszczeniu
tej grupy owadów i ich zagrożeniach w kraju. Wygłoszono szereg referatów poświęconych
samemu atlasowi oraz historii badań owadów i ważek w Polsce. Zaprezentowano wystawę
oryginałów literatury odonatologicznej. W osobnej sesji zaprezentowano kilka wystąpień poświęconych różnym aspektom odonatofauny Polski, od faunistyki po systematykę. Odbyły się
też warsztaty z oznaczania dorosłych ważek ze zdjęć i kurs poświęcony ważkom wód bieżących, przygotowany przez Grzegorza Tończyka.
Trwają przygotowania do VII OSO PTE, które ma odbyć się w lipcu 2010 r. z Górach
Świętokrzyskich.

4. Aktywność w Internecie
Utrzymano stronę sekcji (www.odonata.pl), administrowaną przez Jacka Wendzonkę.
Galerie rozdzielono na osobne działy poświęcone: larwom i wylinkom, imagines i siedliskom.
Zaczęto intensywną rozbudowę działu poświęconego ochronie ważek.
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5. Program „Atlas rozmieszczenia ważek w Polsce”
Program zakończono z sukcesem, wydaniem dwujęzycznego „Atlasu rozmieszczenia
ważek (Odonata) w Polsce – A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland”. Książka
wydana w twardej oprawie, ze 146 mapami gatunkowymi i ok. 10 innego rodzaju, ukazała się
w oficynie Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Jest on drugim z kolei atlasem rozmieszczenia
zwierząt w Polsce ukazującym się w tym wydawnictwie, po wydanym w roku 2008 „Atlasie
rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004”.

6. Inne programy działania i plany sekcji
Na spotkaniu członków sekcji zainicjowano programy:
– monitoringu pojawiania się w Polsce ważek ciepłolubnych (koordynator: Alicja Miszta),
– tworzenia sieci obszarów specjalnego znaczenia dla ważek (Wiaczesław Michalczuk),
– inwentaryzacji i ochrony łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (Paweł Buczyński).
Skutków tych programów należy oczekiwać w następnych latach.

Przewodniczący sekcji

Sekretarz sekcji

(Paweł Buczyński)

(Grzegorz Tończyk)
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