
 
 
 
 
 
 
 

XVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

Borne Sulinowo, 11-14.06.2020 r. 
 

 
Ważki na poligonie: oaza różnorodności gatunkowej Odonata 

 

 

KOMUNIKAT I 

 

 

Miejsce: Borne Sulinowo, tereny byłego poligonu Borne Sulinowo oraz czynnego poligonu 

Nadarzyce  

 

Termin: 11-14.06.2020 

 

Tematyka: Właśnie mija rok 2019, w którym to przypada 100 rocznica ustanowienia Państwowej 

Komisji Ochrony Przyrody oraz, w którym mija 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej 

kozicy i świstaków w Polsce, jest to więc dobry czas by pochylić się nad szeroko pojętą tematyką 

„ochroniarską”. Równocześnie też, jesteśmy obecnie świadkami VI Wielkiego Wymierania 

gatunków i dramatycznie ubożejącej bioróżnorodności owadów! Mając na uwadze oba te fakty, 

zachęcamy do przygotowania prezentacji o zagrożonych, cennych, czy parasolowych gatunkach 

ważek i ich siedlisk, wyzwaniach ochrony czynnej i biernej. Oczekujemy również na wszelkie 

inne tematy oraz jesteśmy otwarci na różne formy prezentacji i wystąpień. Niezmiernie ciekawi 

jesteśmy też osiągnięć i prac przygotowanych przez młodych - stażem, duchem, ciałem - 

odonatologów. 

 

Plany: Tegoroczne spotkanie będzie trwało cztery dni, co pozwoli poświęcić więcej czasu na 

obrady i posiedzenia - te bardziej i mniej formalne. Zaś ze względu na dużą atrakcyjność okolic 

Bornego Sulinowa, zarówno przyrodniczą, jak i turystyczną, będzie też sporo czasu na wyprawy 

terenowe, wycieczki, czy zwiedzanie we własnym zakresie (więcej szczegółów niżej). 

Udamy się m.in. na teren czynnego poligonu wojskowego, by podziwiać prawdopodobnie 

najliczniejsze populacje Nehalennia speciosa w tej części Europy. Planujemy wyprawy terenowe 

w miejsca z licznymi populacjami parasolowych gatunków ważek. Odwiedzimy zapewne też 

stanowiska, które nie zostały jeszcze spenetrowane przez odonatologa.  

Postaramy się zobaczyć miejsca, w których przyroda i odonatofauna są w co najmniej dobrej 

kondycji. Udokumentujemy to bogactwo dla przyszłych pokoleń, które mogą już nie mieć takiego 

szczęścia. 

 

Noclegi: Śpimy w miejscu o nazwie Galeria PRL. Ośrodek jest położony na skraju miasta Borne 

Sulinowo, 80m od jeziora Pile. Pokoje 2- lub 4-osobowe, każdy z łazienką. Cena za nocleg: 50 

PLN/os. 

http://www.galeriaprl.com/index.html


W miarę możliwości postaramy się uwzględnić ewentualne preferencje, dotyczące 

zakwaterowania z wybranymi osobami. 

 

Wyżywienie: Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia w miejscu noclegowym śniadań (20 

PLN/os), w formie szwedzkiego stołu oraz dwudaniowych obiadów (cena uzależniona od liczby 

zamówionych posiłków; maks 40 PLN/os). Natomiast w odległości kilkuset metrów od miejsca 

noclegowego są też inne lokale gastronomiczne. 

 

Atrakcje: Możemy zorganizować fakultatywne wycieczki:  

- spływ kajakowy; atrakcyjna przyrodniczo trasa ze Starowic do Nadarzyc; czas trwania cztery 

godziny; całkowity koszt 40 PLN/kajak; 20 PLN/os 

- zwiedzanie z przewodnikiem okolicznych zabytków militarnych z czasów niemieckich (np. Wał 

pomorski) i sowieckich (np. silosy atomowe) oraz perełek kulturowych regionu. Cena uzależniona 

od liczby uczestników i ustalonej trasy; 30-50 PLN/os. 

- ośrodek dysponuje salą konferencyjną oraz miejscem na ognisko i do grillowania. 

 

Ankieta: Proszę skorzystać z linku do Ankiety, w której zaznaczycie swoje preferencje, co do 

terminu przyjazdu, wyżywienia, wycieczek, wystąpień i innych istotnych spraw.  

Wypełnienie ankiety zajmuje 3 minuty.  

Ankieta jest aktywna do 15 stycznia.  

W razie problemów z uruchomieniem linku, prosimy o kontakt: marysiagolab@gmail.com 

Wszelkie dodatkowe, dające się zwięźle sformułować pytania, prosimy zamieścić w ankiecie, w 

punkcie 7. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt: marysiagolab@gmail.com, 

DW: szymon.sniegula@gmail.com 

 

W kolejnym komunikacie, w styczniu, przedstawimy szczegóły dotyczące wpłaty zaliczki. 

 

 

         Komitet Organizacyjny 

Szymon Śniegula, Maria J. Golab 
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