
Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 
i Pieniński Park Narodowy zapraszają wszystkich zainteresowanych  
ważkami do udziału w: 
 
XIV Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym PTE 
„Ważki Pienińskiego Parku Narodowego i okolic”, 6-9.07.2017 
 
 

KOMUNIKAT NR 1 

 Wydarzeniem inicjującym wybór tego pięknego i niezwykle atrakcyjnego 
przyrodniczo Parku Narodowego na miejsce prac terenowych XIV Ogólnopolskiego 
Sympozjum Odonatologicznego, była obserwacja miedziopiersi alpejskiej Somatochlora 
alpestris. To jeden z naszych priorytetowych gatunków i natychmiast pojawiło się pytanie, 
czy jest on dla Parku autochtoniczny, czy nie. Warto wyjaśnić tę zagadkę, bo choć badania 
ważek PPN mają półtorawiekową tradycję to nikt tego gatunku nie wykazywał, tym bardziej 
że ostatnie doniesienia wcale nie są odległe. Byłoby to też nasze najdalej na wschód położone 
stanowisko rozrodcze. Warto też sprawdzić jak zachowuje się fauna Zbiornika 
Czorsztyńskiego po badaniach Mielewczyka i Łabędzkiego z początku wieku, a od czasów 
Nowickiego już 153 lata czeka na potwierdzenie smaglec Onychogomphus forcipatus. Jak 
widać, nuda nam nie grozi! 

Z uwagi na specyfikę Pienińskiego Parku Narodowego (rzadkość i skąpość niektórych 
kluczowych dla nas środowisk roślinnych) i otrzymane pozwolenia, po Parku poza szlakami 
będziemy poruszać się trójkami, aby nadmiernie nie wydeptywać roślinności. Rozwiązanie 
takie ma szereg zalet. Jesteśmy w stanie zbadać najciekawsze miejsca Parku w czasie jednej 
wyprawy, a pozostały czas spędzić gdzie indziej lub inaczej. Poszczególne trójki mogą się 
dobrać pod względem np. kondycyjnym i penetrować teren w zasięgu swoich możliwości nie 
rezygnując z wycieczki. Wreszcie, w małej grupie jest ułatwiony kontakt pomiędzy np. 
adeptem a doświadczonym odonatologiem. 

 
 Spotkanie naukowe w postaci prezentacji wyników badań lub posterów jest 

możliwe i zależne od chęci i zgłoszeń. Podobnie jak w latach ubiegłych, sympozjum 
rozpocznie się w czwartkowym przyjazdem, w piątek i sobotę realizujemy sprawy naukowe i 
terenowe, w niedzielę się rozjeżdżamy.  

 
Dalsze informacje o miejscu pobytu, cenach i żywieniu podam w następnym 

komunikacie. 
 
Termin zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017 roku. 
 

 
 
 

 Kontakt z organizatorem: Jacek Wendzonka, Sekcja Odonatologiczna PTE, Ławica 
13/7, 64-410 Sieraków, tel. 507 850  625, e-mail: setauron@gmail.com. 

Zapraszam!!! 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
XIV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE 
„Ważki Pienińskiego Parku Narodowego i okolic”, 6-9.07.2017 
 
 
 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 
 
Adres pocztowy: .......................................................................................................................... 
 
Telefon: .............................................,    e-mail: .......................................................................... 
 
Przyjeżdżam*: sam(a) / z osobą towarzyszącą,    przyjeżdżam samochodem*: tak / nie 
 
Rezerwuję noclegi*: 6.07. (czwartek) – 7.07. (piątek) – 8.07. (sobota) – 9.07. (niedziela) 
 
Proszę o zakwaterowanie z: .................................................. 
 
Chcę przedstawić wystąpienie/poster pt.: 
............................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------       --------------------------------------------------------------- 
                                      Miejscowość, dzień                                                                       podpis 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 


