
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego, Piotrowice, 16-19 VI 2022 r. 

Komunikat I 
 

 

Drodzy Członkowie i Współpracownicy Sekcji Odonatologicznej PTEnt.! 

Poniżej przekazujemy informacje nt. najbliższego sympozjum naszej sekcji. 

 

Sympozjum odbędzie się w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (PPK) i jego najbliższych okolicach, w słabo 

zbadanej pod względem występowania ważek części centralnej Niziny Śląsko-Łużyckiej. Współorganizatorem 

naszego spotkania będzie Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zarządzający m.in. PPK, liczący na to, że 

w ramach wycieczek terenowych zbierzemy trochę danych z niemal nietkniętego stopą odonatologa obszaru tego 

parku – i w zamian udostępniający swą bazę noclegową. Dlatego część terenowa będzie ważnym elementem 

sympozjum. Obszar PPK i jego otuliny oferuje nam zresztą zróżnicowane siedliska ważek (wody bieżące różnej 

wielkości, stawy rybne, drobne zbiorniki, bagna, torfowiska), stwarzając możliwość wspólnej obserwacji wielu 

gatunków i wymieniania się w terenie naszymi doświadczeniami. Niezależnie od tego planujemy zwyczajową 

część naukową, w której ramach będziemy mogli przedstawić wyniki naszych prac w referatach i na posterach. 

 

Termin sympozjum przypada, podobnie jak to często się zdarzało w ostatnich latach, w okresie Bożego Ciała. 

Powoduje ono, że czwartek i piątek są dniami wolnymi od pracy, co powinno ułatwić przyjazd osobom 

niezwiązanym zawodowo z nauką. 

 

W niniejszym komunikacie przedstawiamy informacje wstępne i podajemy link do ankiety ważnej do dnia 

31.01.2022 r. przez którą można się zarejestrować. Szczegóły organizacyjne ustalimy po określeniu liczby osób 

zainteresowanych udziałem w sympozjum – i tylko do nich będą kierowane następne komunikaty. 

 

Motyw przewodni 

„Ważki (Odonata) Polski południowo-zachodniej” 

 

Organizatorzy 

Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie (Adam Tarkowski: tarkowski890@gmail.com, Paweł 

Buczyński: pawbucz@gmail.com). Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica 

 

Termin 

16-19.06.2022 r. (czwartek-niedziela) 

 

Miejsce 

Przemkowski Park Krajobrazowy 

 

Noclegi – oba obiekty oddalone są od siebie o ok. 100 m 

Ośrodek edukacji przyrodniczej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, Piotrowice 

89, 59-170 Piotrowice: 

16 miejsc noclegowych w pokojach 5-osobowych i 2-osobowych (za darmo), sala konferencyjna, sala 

laboratoryjna, łazienki, aneks kuchenny, możliwość organizacji grilla. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwaterowaniu tu zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Kobanhof”, Piotrowice 2, 59-170 Piotrowice: 

11 miejsc noclegowych w czterech pokojach 2-osobowych i jednym 3-osobowym (50 zł za dobę od osoby). 

Wspólne łazienki (3), aneks kuchenny, możliwość organizacji grilla. 

Koszt jednego noclegu z pełnym wyżywieniem to 100 zł. 

 

Wyżywienie 

Możliwość zamówienia osobno śniadań (15 zł) i obiadokolacji (35 zł). 

Poszczególne posiłki zostaną zrealizowane jedynie, jeśli zbierze się konkretniejsza grupa osób. 

 

Jak się zgłosić? 

Zapraszamy do wypełnienia formularza Google: 

https://forms.gle/FVosGHoR3H4k7EWy9 

 

Pozdrawiamy serdecznie, 

Adam Tarkowski i Paweł Buczyński 
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