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Dlaczego Odonatrix? 
Paweł BUCZYŃSKI 

Why Odonatrix? – Odonatrix is the bulletin of quickly 
developing in recent years the Odonatological Section of 
the Polish Entomological Society (PTE). It is launched 
twice a year, in January and July, and presents informa-
tion about up-to-date events of the section as well as 
Polish and world-wide odonatology, announcements and 
discussions of scientific conferences, comments on lite-
rature of the subject, short reviews and popular scienti-
fic texts as well as faunistic notes. The bulletin is also 
available as a PDF-file in the Internet. It is written in 
Polish, however, all of the texts have English abstracts. 

Biuletyny to ważny element życia sekcji towarzystw 
naukowych. Prezentują ich działalność, informują o waż-
nych wydarzeniach i publikacjach. W PTE doskonale 
funkcjonują Dipteron i Trichopteron, wydawane przez 
Sekcje: Dipterologiczną i Trichopterologiczną. Z biule-
tynów rozwinęły się niektóre czasopisma naukowe, np. 
Wiadomości Entomologiczne. Krzepnięcie i rozrastanie 
się naszej sekcji, zwłaszcza w ostatnich latach (w zebra-
niu na sympozjum w Urszulinie uczestniczyło 16 osób), 
rodzi potrzebę powstania biuletynu dotyczącego naszych 
spraw. 
 Wydawanie pisma o ważkach Polski nie jest po-
mysłem nowym. Już w latach 80-tych XX w., z propo-
zycją druku czasopisma o tytule „Świtezianka” wystąpił 
Stefan Mielewczyk. Niestety, nie pozwoliła na to cenzu-
ra. Konia z rzędem temu, kto zgadnie, czym „Świtezian-
ka” zagroziła reżimowi komunistycznemu. Być może w 
następnym numerze Odonatrix ukaże się tekst przypo-
minający tą inicjatywę. 
 Odonatrix będzie ukazywał się dwa razy w roku, w 
styczniu i lipcu. W miarę potrzeb i możliwości, w przy-

szłości może stać się kwartalnikiem. Drukujemy nasz 
biuletyn w niedużym nakładzie 95 egzemplarzy. Równo-
cześnie udostępniamy go na stronie internetowej PTE 
(www.pte.au.poznan.pl), w przyszłości też na stronie 
naszej sekcji. Zapraszamy więc do korzystania z pisma 
również w formie elektronicznej. 
 Będziemy informować o wydarzeniach w naszej 
sekcji i szeroko pojmowanej odonatologii (nie tylko pol-
skiej), zapowiadać i komentować konferencje naukowe, 
omawiać literaturę fachową, zamieszczać teksty przeglą-
dowe i popularnonaukowe. 
 Tworzymy Odonatrix przede wszystkim z myślą o 
polskich odonatologach. Z tego powodu jest i będzie pi-
sany w języku polskim. Jednak, by przybliżyć nasze 
sprawy osobom spoza kraju, dołączamy do wszystkich 
tekstów angielskie abstrakty. 
 Odonatrix nie jest pismem naukowym sensu stricte 
i przynajmniej w najbliższym czasie nim się nie stanie. 
Jednak nie zamykamy się przed danymi oryginalnymi. 
Wiele osób ma materiały, które z różnych względów 
trudno opublikować w czasopiśmie naukowym. Mogą to 
być np. listy gatunków bez „rodzynków” faunistycznych 
i ekologicznych, czy też dane z obserwacji wyrywko-
wych, nieraz z jednej kontroli danego stanowiska lub 
obszaru. Szeroko otwieramy dla nich nasze łamy. Niech 
się ukażą drukiem, niech wejdą w obieg naukowy. Tylko 
wtedy będą dostępne dla innych osób zainterewanych 
ważkami Polski. 
 Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami, do 
zamieszczania w Odonatrix notatek faunistycznych, re-
cenzji, krótkich prac przeglądowych, omówień i zapo-
wiedzi konferencji. 

 
Artyku ły  (Ar t i c l e s )  

Sekcja Odonatologiczna PTE 
Grzegorz TOŃCZYK 

Odonatological Section of the Polish Entomological 
Society.– Short history of the origin of the Odonatologi-
cal Section of Polish Entomological Society. The Section 
started its activity on April 18, 1998. The make-up of 
previous governing body (chairman: S. Mielewczyk, sec-
retary: P. Buczyński) and current one (chairman: P. Bu-
czyński, secretary: G. Tończyk). Information about taken 
up projects by the Section: „The atlas of distribution of 
dragonflies (Odonata) in Poland”, WWW-page, electro-
nic data base of Polish odonatological literature, crea-
tion of the bulletin Odonatrix. 

Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Ento-
mologicznego została powołana do życia podczas zorga-
nizowanego w Bromierzyku (Kampinoski Park Narodo-
wy) I Krajowego Seminarium Odonatologicznego. Za-
mysł zorganizowania się polskich odonatologów pow-
stał kilka lat wcześniej. Po wielu latach bardzo owocnej 
ale „samotniczej” pracy Stefana Mielewczyka, Józefa 

Musiała i Andrzeja Łabędzkiego, na początku lat 90-tych 
XX wieku pojawiła się grupa kilku osób zainteresowa-
nych ważkami, które rozpoczęły pracę na różnych uczel-
niach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwe-
rsytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
oraz Uniwersytet Jagielloński). Po pierwszych, głównie 
listownych kontaktach tej grupy osób, w dość szybkim 
tempie pojawił się pomysł wzajemnego poznania się i 
nawiązania współpracy. Okoliczności bardzo temu 
sprzyjały, w tym to bowiem okresie Rafał Bernard doko-
nał odkrycia nowej dla fauny Polski ważki – Cercion lin-
deni (Sélys) (BERNARD 1993) (obecnie obowiązująca 
nazwa: Erythromma lindeni), a wydarzenie to miało zna-
miona dość dużej sensacji – oczywiście dla wtajemni-
czonych. Chęć poznania się oraz nieodparta u entomolo-
gów natura kolekcjonerów przyspieszyły pierwsze spot-
kanie. Dzięki zaangażowaniu kolegów Bernarda i Ła-
będzkiego, na przełomie sierpnia i września 1994 r. 
doszło do wspólnej krótkiej wyprawy „na Cerciona”. 
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Wyprawa udała się w dwójnasób, mimo niesprzyjającej 
aury odłowiliśmy pojedyncze okazy C. lindeni (na wię-
cej nie pozwolił Rafał Bernard) oraz poznaliśmy się i na-

wiązaliśmy kontakty. W opisywanym spotkaniu brali u-
dział: Rafał Bernard, Andrzej Łabędzki, Juliusz Samo-
ląg, Paweł Buczyński, Artur Czekaj i Grzegorz Tończyk. 

 

 
Uczestnicy pierwszego spotkania polskich odonatologów, Chojno, 30 VIII 1994. Od lewej: Andrzej Łabędzki, 

Paweł Buczyński, Grzegorz Tończyk, Rafał Bernard, Artur Czekaj, Juliusz Samoląg. 
The participants of the first meeting of Polish odonatologists, Chojno, August 30, 1994. From left: Andrzej Łabędzki, 

 Paweł Buczyński, Grzegorz Tończyk, Rafał Bernard, Artur Czekaj, Juliusz Samoląg. 
 
 Taki zatem był początek Sekcji. Kilka następnych 
lat upłynęło na licznych kontaktach i współpracy w pa-
rach lub trójkach autorskich. Przykładowo, od 1993 roku 
do chwili obecnej korespondencja e-mailowa między 
Pawłem Buczyńskim a piszącym te słowa wyniosła po-
nad 2500 listów – liczba ta obejmuje zarówno kilkustro-
nicowe rozważania głównie „ważkowe”, jak i krótkie 
wypowiedzi, brzmiące „tak” lub „nie” oraz najczęstszą 
„zrobię za kilka dni”. Sytuacja w grupie ważkowej 
nabrzmiewała nadal, aż okazało się, że niezbędne jest 
zorganizowanie sympozjum naukowego. Tego zadania 
(bardzo jak się okazało przyjemnego), podjął się autor 
niniejszej notki historycznej. Pierwsze oficjalne spot-
kanie Sekcji miało miejsce w ramach I Krajowego Semi-
narium Odonatologicznego, które odbyło się w Bromie-
rzyku na terenie Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódz-
kiego. Sprawozdanie z sympozjum ukazało się na ła-
mach Wiadomości Entomologicznych (TOŃCZYK 1999). 
 Właśnie podczas tego pierwszego „sympozjum 
ważkowego” powołana została do życia Sekcja Odonato-
logiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – 
zebranie założycielskie odbyło się 18 kwietnia 1998 
roku. Pierwszym przewodniczącym został Stefan Mie-

lewczyk, sekretarzem Paweł Buczyński. Działalność 
Sekcji w pierwszym okresie w zasadzie nie obejmowała 
większych wspólnych projektów, choć od samego po-
czątku powstała inicjatywa opracowania „Atlasu roz-
mieszczenia ważek (Odonata) w Polsce” – rozwój tego 
projektu został opisany w bieżącym numerze (TOŃCZYK 
2005). Dominowały małe projekty, dzięki którym pow-
stało kilkadziesiąt różnych publikacji – od wystąpień 
konferencyjnych po duże syntetyczne opracowania 
(BERNARD i in. 2002b). Dzięki współpracy osób zaan-
gażowanych w działalność odonatologiczną, udało się 
też w krótkim opracować rozdział Czerwonej Listy 
Zwierząt Zagrożonych i Ginących w Polsce dotyczący 
ważek (BERNARD i in. 2002). 
 Obecnie w skład zarządu Sekcji Odonatologicznej 
PTE wchodzą – zmiana nastapiła podczas spotkania w 
Urszulinie (BUCZYŃSKI 2005) – Paweł Buczyński (prze-
wodniczący) i Grzegorz Tończyk (sekretarz). Wyrażając 
w tym miejscu opinię Zarządu, mamy nadzieję na in-
tensyfikację prac w ramach Sekcji. Podejmowane są 
różne inicjatywy, z których główną jest właśnie rozpo-
częte opracowanie „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odo-
nata) w Polsce”. Planujemy także opracowanie strony 
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WWW dotyczącej ważek i działalności Sekcji. Inną bar-
dzo cenną propozycją jest stworzenie bazy polskiej lite-
ratury odonatologicznej, w założeniu udostępnianej w 
wersji elektronicznej. Współpraca wewnątrz sekcji obej-
muje także pomoc autorom opracowującym klucze do 
oznaczania imagines i larw ważek. Ostatnim dużym pro-
jektem Sekcji Odonatologicznej jest biuletyn „Odo-
natrix”, którego pierwszy numer właśnie Czytelnicy o-
trzymali. Mamy nadzieję, że ten biuletyn znajdzie uzna-
nie i współautorów. 

BERNARD R. 1993. Cercion lindenii (Selys), a new spe-
cies for the fauna of Poland (Zygoptera: Coenagrio-
nidae). Notul. odonatol., 4 (2): 21-23. 

BERNARD R., BUCZYŃSKI P., ŁABĘDZKI A., TOŃCZYK 
G. 2002a. Odonata Ważki. [w:] Z. Głowaciński 

(red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożo-
nych w Polsce. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody 
PAN, Kraków: 125-127. 

BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2002b. Pre-
sent state, threats and conservation of dragonflies 
(Odonata) in Poland. Nature Conserv., 59: 53-71. 

BUCZYŃSKI P. 2005. Protokół z zebrania Sekcji Odona-
tologicznej w Urszulinie. Odonatrix, 1 (1): 10-12. 

TOŃCZYK G. 1999. I Krajowe Seminarium Odonatolo-
giczne, Bromierzyk, 17-19 kwietnia 1998. Wiad. 
entomol., 18 (1): 61-62. 

TOŃCZYK G. 2005. Atlas rozmieszczenia ważek (Odo-
nata) w Polsce – zaczynamy zestawianie danych! 
Odonatrix, 1(1): 12-13. 

 
Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt 

Paweł BUCZYŃSKI, Grzegorz TOŃCZYK 

New regulation pertaining to the list of the animal spe-
cies being under protection. – The new regulation about 
species protection of animals encompasses 15 dragonfly 
species: Sympecma paedisca, Coenagrion armatum, C. 
ornatum, Nehalennia speciosa, Gomphus flavipes, 
Ophiogomphus cecilia, Aeshna caerulea, A. subarctica, 
A. viridis, Cordulegaster boltonii, Somatochlora alpest-
ris, S. arctica, Leucorrhinia albifrons, L. caudalis and L. 
pectoralis. Additionally, for N. speciosa 100 m yearlong 
protection zone was introduced, covering its breeding 
and regularly inhabiting areas. In the paper the history 
of constructing the list of dragonflies under protection 
was also presented. They were provided for the first time 
in the regulation from 1995 in which only 7 species were 
involved. The next regulation (2001) encompassed 11 
species, and the newest (2004) – 15 ones. It seems that 
after almost 10 years of efforts and mistakes, the com-
position of protected dragonflies has been competently 
fixed. It covers: non-threatened species or little threate-
ned ones (their protection is associated with the rati-
fication of the Bern Convention by Poland in 1995 as 
well as the acceptance of the EU-Habitat Directive in 
2004) and really endangered (of the highest threat cate-
gories on the Red List of Threatened Animals in Poland). 
The authors analyse the practical dimension of species 
protection. Its up-to-date very restrictive legal construc-
tion derives from vertebrate and vascular plant prote-
ction. It can hinder the conducting of scientific research 
and cause conflicts with forest services. 

28 września 2004 r. ukazało się nowe rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko wystę-
pujących zwierząt objętych ochroną (ROZPORZĄDZE-
NIE… 2004). W wyniku zmian w stosunku do poprzed-
niej regulacji (ROZPORZĄDZENIE… 2001), liczba gatun-
ków ważek objętych ochroną gatunkową w Polsce wzro-
sła z 11 do 15. Obecnie są to, w kolejności według listy 
zamieszczonej w rozporządzeniu: gadziogłówka żółtono-
ga (Gomphus flavipes), trzepla zielona (Ophiogomphus 
cecilia), iglica mała (Nehalennia speciosa), łątka ozdob-
na (Coenagrion ornatum), łątka zielona (Coenagrion ar-
matum), straszka północna (Sympecma paedisca), mie-

dziopierś górska (Somatochlora alpestris), miedziopierś 
północna (Somatochlora arctica), szklarnik leśny (Cor-
dulegaster boltonii), zalotka białoczelna (Leucorrhinia 
albifrons), zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis), 
zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis), żagnica pół-
nocna (Aeshna caerulea), żagnica torfowcowa (Aeshna 
subarctica) i żagnica zielona (Aeshna viridis). 
 W rozporządzeniu określono również bardziej 
szczegółowo zalecenia ochronne dotyczące części gatun-
ków. W przypadku: N. speciosa, C. ornatum, C. arma-
tum, S. alpestris i A. careluea wprowadzono adnotację o 
niestosowaniu odstępstw od zakazów określonych w 
rozporządzeniu. Nowością w ochronie ważek jest też za-
lecenie ochrony czynnej dla C. ornatum i ustalenie dla 
N. speciosa (załącznik nr 5) strefy całorocznej ochrony 
w promieniu 100 m od miejsc rozrodu i regularnego 
przebywania. 
 Wydaje się, że dość długa i zawiła historia kon-
struowania listy ważek objętych ochroną gatunkową, 
skończyła się wreszcie jej właściwym zestawieniem. 
Obecnie w pełni chronione są dwie grupy gatunków: 
• niezagrożonych i mało zagrożonych – których och-

rona wynika z ratyfikacji przez Polskę Konwencji 
Berneńskiej i przyjęciem po wejściu do Unii Europej-
skiej Dyrektywy Habitatowej (CONVENTION... 1979, 
COUNCIL DIRECTIVE... 1992); 

• realnie zagrożonych – tych o najwyższych katego-
riach zagrożeń na Czerwonej Liście Zwierząt Giną-
cych i Zagrożonych w Polsce (BERNARD i in. 2002). 

 W tym miejscu warto przypomnieć, że ważki we-
szły na listę zwierząt chronionych dopiero w roku 1995 
(ROZPORZĄDZENIE… 1995). Ochroną objęto wtedy tylko 
7 gatunków, umieszczonych w załączniku II Konwencji 
Berneńskiej. Ten stan prawny absolutnie nie odpowiadał 
rzeczywistym potrzebom ochrony ważek. Tylko trzy z 7 
gatunków chronionych były w naszym kraju zagrożone, 
a i te w niewielkim stopniu: na wydanej później Czerwo-
nej liście ważek Polski (BERNARD i in. 2002), znalazły 
się one w kategoriach: LC (Aeshna viridis, Leucorrhinia 
albifrons) i NT (Leucorrhinia caudalis). Stało się tak, 
choć Andrzej Łabędzki, do którego ówczesne Minister-
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stwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa zwróciło się o opinię, nalegał na objęcie ochroną 
także gatunków faktycznie zagrożonych w Polsce.  
 We wrześniu 1998 r. odbyła się w Krakowie, pod 
auspicjami PTE, konferencja „Ochrona owadów w Pol-
sce – u progu integracji z Unią Europejską”. W wyniku 
poczynionych podczas niej ustaleń, władze PTE podjęły 
się interwencji w Ministwie Środowiska. Jej skutkiem 
było m.in. uwzględnienie w kolejnym ROZPORZĄDZE-
NIU… (2001) dalszych gatunków ważek, tym razem już 
faktycznie zagrożonych: Coenagrion ornatum (CR), Ne-
halennia speciosa (EN), Aeshna caerulea (EN) i Soma-
tochlora alpestris (EN). Jednak ROZPORZĄDZENIE... 
(2001) spotkało się w środowisku polskich entomologów 
z chłodnym przyjęciem. Zawierało ono poważne błędy, 
np. pewien gatunek motyla był na w nim obecny pod 
dwiema synonimicznymi nazwami, zaś inny, choć objęty 
ochroną, nigdy w Polsce nie występował. Ponadto, listy 
gatunków chronionych uznano za bardzo niepełne. W 
przypadku ważek, poza nimi pozostały: Coenagrion ar-
matum (CR), Cordulegaster boltonii (VU) i Somatochlo-
ra arctica (VU). 
 Opisana wyżej sytuacja spowodowała, że gdy za-
częto opracowywać kolejne rozporządzenie, uaktywniły 
się organizacje pozarządowe: Klub Przyrodników i Pol-
skie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. 
Przedłożyły one społeczne projekty rozporządzenia, w 
dużej mierze wzięte pod uwagę przy konstruowaniu list 
gatunków chronionych. Jako ekspert PTOP „Salamand-
ra”, w tych pracach brał udział Rafał Bernard. Jemu więc 
przede wszystkim zawdzięczamy to, że obok ważek 
„konwencyjnych”, a więc takich, których ochrona wy-
magana jest z powodów formalnych, nareszcie uwzględ-
niono wszystkie gatunki z kategorii wysokiego ryzyka 
na polskiej Czerwonej liście ważek. 
 Historię tworzenia i skład listy gatunków ważek 
chronionych w Polsce oraz przyczyny ochrony poszcze-
szczególnych gatunków, przedstawia tabela zamieszczo-
na w dalszej  części tekstu (Tab. 1). 
 Jak to się często zdarza, w tej beczce miodu jest i 
łyżka dziegciu. Można więc spytać, czy przy prawnej 
konstrukcji ochrony gatunkowej w Polsce, wypraktyko-
wanej na ptakach i roślinach naczyniowych, nie zatruje 
ona życia badaczom krajowej fauny? Restrykcyjne sto-
sowanie się do przepisów może uniemożliwić prowadze-
nie jakichkolwiek badań terenowych, co na przykładzie 
wodnych mięczaków udowodnił PIECHOCKI (2003). 
Wszak jest mało prawdopodobne, by łowiąc larwy wa-
żek, nie odłowić gatunków chronionych. A wielu z nich 
nie da się łatwo rozpoznać w terenie. Dla przykładu, w 
zgromadzonych podczas 13-letnich badań zbiorach pier-
wszego autora, znajdują się larwy: Sympecma paedisca 
(266 osobników), Coenagrion armatum (17), Nehalen-
nia speciosa (79), Gomphus flavipes (29), Ophiogom-
phus cecilia (155), Aeshna subarctica (185), A. viridis 
(101), Cordulegaster boltonii (2) Somatochlora arctca 
(141), Leucorrhinia albifrons (173), L. caudalis (9) i L. 
pectoralis (699) – w sumie 1856 osobników, co stanowi 
ok. 4,5% całej kolekcji larw. Niemal cały ten materiał 
zebrano „niechcący”, tzn. przez pobranie prób hydrobio-
logicznych, które przebrano i oznaczono już w labora-

torium. Przed tym problemem nie uchroni nas ogranicze-
nie listy gatunków chronionych do minimum. I tak mu-
szą się na niej znaleźć gatunki „konwencyjne”, a więc 
najpospolitsze i najczęściej łowione z tej listy. 
 

Tab. 1. Ważki chronione w Polsce. A – zobowiązania 
międzynarodowe (1 – Konwencja Berneńska i Dyrekty-
wa Siedliskowa, Załącznik IV; 2 – Dyrektywa Siedli-
skowa, Załącznik II), B – wysoka kategoria zagrożenia 
na krajowej Czerwonej liście (BERNARD i in. 2002). 
Tab. 1. Dragonflies protected in Poland. A – internatio-
nal obligations (1 – Bern Convention and Habitat Direc-
tive, Annex IV; 2 – Habitat Directive, Annex II), B – high 
threat category on the national Red list (BERNARD et al. 
2002). 

Gatunek 
(Species) 

Od roku... (since 
the year...) 

Dlaczego? 
(why?) 

 1995 2001 2004 A B 
Sympecma paedisca x   1  
Coenagrion armatum   x  x 
C. ornatum  x   x 
Nehalennia speciosa  x   x 
Gomphus flavipes x   1  
Ophiogomphus cecilia x   1,2  
Aeshna caerulea  x   x 
A. subarctica   x  x 
A. viridis x   1  
Cordulegaster boltonii   x  x 
Somatochlora alpestris  x   x 
S. arctica   x  x 
Leucorrhinia albifrons x   1  
L. caudalis x   1  
L. pectoralis x   1,2  
 
 Kontrowersje może też wywołać ochrona strefowa 
Nehalennia speciosa. Na pewno nie wzbudzi ona wątpli-
wości biologów, grozi jednak trafieniem każdej osoby 
paradującej po lesie z siatką entomologiczną, na listę 
personae non grata dla leśników. Tak więc dołączymy 
do tego szlachetnego grona, obecnie zdominowanego 
przez badaczy ptaków drapieżnych. Można tego uniknąć 
bez uszczerbku dla N. speciosa, określając wymogi 
związane z jej strefą ochronną nieco inaczej, niż dla stref 
dookoła gniazd ptaków (poruszający ten problem tekst 
Andrzeja Łabędzkiego ukaże się w następnym numerze 
Odonatrix). Warto o tym pamiętać przy następnej no-
welizacji. Tu jednak należy podkreślić, że społeczny 
projekt rozporządzenia uwzględniał tą specyfikę, a wrzu-
cenie ważki do jednego worka z ptakami to dzieło urzęd-
ników z Ministerstwa Środowiska. Choć z drugiej strony 
można zauważyć, że przy obecnej liczbie znanych stano-
wisk N. speciosa, ich ochrona strefowa nie zrujnowałaby 
finansów nawet jedego nadleśnictwa. 
 Braku wyczucia u prawodawcy dowodzi też abso-
lutny zakaz fotografowania i filmowania, dotyczący 5 
gatunków, wymienionych w drugim akapicie tego tekstu. 
Skoro nie można ich łowić, jak inaczej dokumentować 
ich występowanie? Jeździć w teren z notariuszem prze-
szkolonym w rozpoznawaniu ważek? Ponadto, czy ro-
bienie zdjęć zaszkodzi ważce? 
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 Na pewno nie poruszyliśmy wszystkich ważnych 
problemów, związanych z ochroną gatunkową ważek, 
ani ich nie wyczerpaliśmy. Zapraszamy Czytelników do 
dyskusji. 

BERNARD R., BUCZYŃSKI P., ŁABĘDZKI A., TOŃCZYK 
G. 2002. Odonata Ważki. [w:] Z. Głowaciński 
(red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożo-
nych w Polsce. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody 
PAN, Kraków: 125-127. 

CONVENTION on the conservation of European wildlife 
and natural habitats. Bern, 19.IX.1979. 

COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna 
and flora. 

PIECHOCKI A. 2003. Chronić czy badać (?): krytyczne 
uwagi o ochronie gatunkowej mięczaków słodko-
wodnych w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr., 22 (4): 

507-517. 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-

bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 
1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 
Dz. U. nr 13, poz. 61. 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 26 wrześ-
nia 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków 
zwierząt rodzimych dziko występujących objętych 
ochroną gatunkową ścisła i częściową oraz zaka-
zów dla danych gatunków i odstępstw od tych zaka-
zów. Dz. U. nr 2130, poz. 1455 i 1456. 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 wrześ-
nia 2004 r w sprawie gatunków dziko występu-
jących zwierząt objętych ochroną. Dz. U. nr 220, 
poz. 227. 

 

 
Pstrąg żerujący na dorosłych ważkach 

Stanisław CIOS 

Trout preying on adult dragonflies. – In the stomach of 
a brown trout caught on 22.06.2001 in Lake Valkeisjär-
vi near Oulu (Finland) the author found 14 ♂♂ of Cor-
dulia aenea and 2 ♂♂ of Enallagma cyathigerum. The 
fish fed close to the water surface, without jumping out 
of the water. The large number of adults in the diet and 
the fact that they were solely ♂♂, results from falling on 
the water surface of victims of combats between territo-
rial ♂♂. The author discusses also literature data on the 
proportion of sexes in adult Odonata and on the role of 
imagines as food of fish. 

Dzięki pomocy fińskich wędkarzy otrzymałem do anali-
zy zawartość żołądka pstrąga potokowego długości 53 
cm i masy 1284 g. Ryba została złowiona 22 czerwca 
2001 r. (fenologicznie odpowiada to połowie maja u nas) 
w jeziorze Valkeisjärvi koło miasta Oulu w południowej 
Laponii. Z otrzymanych informacji wynika, że pstrąg że-
rował powierzchniowo, około 25 m od brzegu, w miejs-
cu gdzie było trochę roślinności, od czasu do czasu spo-
kojnie zbierając coś z wody. Na wodzie natomiast węd-
karz widział dorosłe martwe ważki. W żołądku tej ryby 
stwierdziłem następujące ofiary: 
Odonata 

Enallagma cyathigerum im ♂ 2 
Cordulia aenea im ♂ 14 

Coleoptera im 1 
Trichoptera 

Phryganea bipunctata wylinki  3 
P. bipunctata pp ♂ 2 
P. bipunctata im ♀ 4 
Molanna albicans pp ♂ 1 
M. albicans pp ♀ 4 
M. albicans im ♂ 6 
M. albicans im ♀ 2 
Cyrnus (?)fennicus im ♀ 1 
Polycentropodidae l 2 

Formicidae      3 
Chironomidae p                                       3 

 Najbardziej interesującymi ofiarami są dorosłe waż-
ki – szklarka pospolita (Cordulia aenea) i nimfa sta-
wowa (Enallagma cyathigerum) (chruściki, które także 
są ciekawe, zostaną omówione przy innej okazji). Spec-
jalista od ważek, dr Paweł Buczyński z Zakładu Zoologii 
Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, u-
przejmie oznaczył je, a także podzielił się uwagami na 
ich temat, za co składam mu podziękowanie. Oba gatun-
ki są związane z wodami stojącymi. 
 Powstaje oczywiście pytanie – dlaczego zjedzone 
zostały tylko samce? Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do 
głowy, to ta, że w dorosłej populacji obu tych gatunków 
jest przewaga samców. Wydawała się ona być potwier-
dzona przez niektóre zapisy w naszej literaturze entomo-
logicznej. Na przykład, SAWKIEWICZ i ŻAK (1966) zła-
pali do badań 83 samce i 34 samice C. aenea oraz 102 
samce i 17 samic E. cyathigeum. Podobnie KLIMEK 
(1949) stwierdził, że „szczególnie często występują ♂♂” 
C. aenea. Jednakże te dane okazały się mylące. W rze-
czywistości u dorosłych ważek jest zbliżona liczba osob-
ników obu płci. Według LAWTONA (1972) u Zygoptera 
nawet z zasady jest lekka przewaga samic. PARR (1969), 
analizując skład płciowy przeobrażających się (wycho-
dzących z wody) osobników E. cyathigerum, stwierdził 
943 samce i 946 samic. W innej pracy PARR i PALMER 
(1971) zwrócili uwagę na rozbieżność między odsetkiem 
łowionych samców nad wodą (u E. cyathigerum aż 84% 
dorosłych osobników złapanych do siatki było samca-
mi), a równą ilością obu płci podczas przeobrażenia. 
Wyciągnęli oni z tego wniosek, że samice tego gatunku, 
zwłaszcza dojrzewające, rzadko i na krótko przybywają 
nad wodę. Jeżeli są nad wodą, to z zasady w tandemie z 
samcem. Tak więc raczej należy odrzucić możliwość, że 
brak samic wynikał z ich mniejszego udziału w popu-
lacji. Godne uwagi natomiast są informacje, że dojrze-
wające samice rzadko pojawiają się nad wodą. 
 W świetle powyższych informacji należało więc 
szukać jakiegoś czynnika sprawiającego, że samce spa-
dają na wodę i stają się w ten sposób dostępne dla ryb. 
W przypadku wspomnianego pstrąga raczej należy bo-
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wiem odrzucić możliwość, że ważki zostały pochwycone 
podczas lotu, gdyż pogromca owej ryby nie zauważył, 
by ryba wyskakiwała z wody. Otóż samce większości 
gatunków ważek, w odróżnieniu od samic, spędzają du-
żo czasu nad wodą. Wykazują one agresywność i toczą 
liczne walki między sobą, nieraz nawet zawzięte. Wów-
czas często zostaje uszkodzona jakaś część ciała i nie są 
one już zdolne do lotu, co podkreślił MOORE (1952). Sa-
miec spada więc na wodę lub na ziemię. Na tej podsta-
wie CORBET (1962) nawet wyciągnął wniosek, że więk-
szość dorosłych samców ginie właśnie w wyniku walki z 
innymi osobnikami. 
 Tak więc stwierdzone w żołądku pstrąga dojrzałe 
samce C. aenea zapewne były ofiarami walk, gdyż u 
ważek Anisoptera są one zazwyczaj zawzięte. Liczba 14 
osobników świadczy, że one spadły na wodę nieprzypad-
kowo. C. aenea jest bowiem gatunkiem wiosennym i w 
Laponii okres intensywnego rozrodu przypada na drugą 
połowę czerwca. Jest to więc nowa niezwykle interesu-
jąca obserwacja dotycząca roli ważek dla ryb. Nie moż-
na wykluczyć, że odnosi się to również do E. cyathige-
rum, ale konieczne byłoby zebranie liczniejszej próby. 
Nadmienię, że samce E. cyathigerum pilnują swego tery-
torium siedząc na roślinach ledwie wystających z wody 
lub stykających się z jej powierzchnią. 
 Wniosek o roli samców dla ryb jest w zgodzie z ob-
serwacją JACOBSA (1955), że samce ważek „patrolujące” 
swój teren często stawały się ofiarami pająków, plusk-
wiaków, ryb i żab (niestety, nie podał on więcej szcze-
gółów). Moim zdaniem było to właśnie konsekwencją 
licznych walk samców i doznanych uszkodzeń ciała. 
 W znanej mi literaturze nie wykazano C. aenea z 
żołądków ryb. Jeśli chodzi o imagines E. cyathigerum to 
jedynie MACAN (1966) wykazał sześć osobników (nie 
podając jednak ich płci) z żołądków potokowców z 
niewielkiego jeziora w Wielkiej Brytanii. Interesujące 
dane o roli larw E. cyathigerum w jeziorze w Ameryce 
Północnej czytamy u IRVINGA (1955), który stwierdził 
ich obecność w żołądkach 28% pstrągów Salmo clarki. 
U jednej ryby było aż 1445 larw! Według niego były one 
najbardziej dostępne dla ryb w czasie migracji na pły-
cizny przed przeobrażeniem w imago. 
 Korzystam z okazji, by podać też trochę innych in-
formacji o roli dorosłych ważek jako pokarmu ryb. Sta-
nowią one uzupełnienie obserwacji podanych wcześniej 
(CIOS 1992). 
 WILSON (1920) omówił rolę larw i imagines 
(wspomniał nawet o jajach) ważek, jako pokarmu ryb w 
USA. Uznał (błędnie!), że jedyną porą, kiedy ryby mogą 
zjeść dorosłe owady, jest składanie jaj. Wiele razy wi-
dział on ryby (bassy wielkogębowe i inne) wyskakujące 
z wody w celu pochwycenia latających ważek, ale nigdy 
nie zauważył, by atak ryb zakończył się sukcesem. Jed-
nakże w żołądkach kilku ryb stwierdził dorosłe ważki, 
co oznaczało, że aktywność ryb nie była bezprzedmio-
towa. Autor wykonał też eksperyment. Rzucał na wodę 
ważki z uszkodzonymi skrzydłami. Z zasady natych-
miast po upadnięciu na wodę owady były zjadane przez 
ryby. Jednakże, kilka ważek nie zostało zaatakowanych. 
Jeśli pozostały nieruchome, to nie były w sferze zainte-
resowania ryb. Gdy jednak zaczęły wykonywać niewiel-

kie ruchy, natychmiast zostały pożarte. 
 Dużą rolę dorosłych ważek w pokarmie pstrągów 
źródlanych w niedużych oligotroficznych jeziorach w 
Kanadzie wykazali LACHANCE i MAGNAN (1990). Jed-
nakże ich materiał nie został oznaczony do gatunku i 
trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Szkoda! 
 W literaturze wędkarskiej CANLIUM (1986) podał, 
że pod koniec czerwca w jeziorze widział pstrągi wyska-
kujące z wody, co uznał za niecodzienne zdarzenie. Z 
początku sądził, że było to spowodowane obecnością pa-
sożytów na ciele. Jednakże któregoś dnia, gdy uważnie 
przyglądał się wodzie, dostrzegł ryby zbierające dorosłe 
ważki z podrzędu Zygoptera. Chwilę potem inny węd-
karz złowił pstrąga. W jego żołądku było pełno doro-
słych niebieskich ważek. Autor szybko wykonał imitację 
jednej z nich. Wyniki wędkarskie miał dobre. Jedna ryba 
nawet wyskoczyła do sztucznej muszki, która była jesz-
cze w powietrzu, tuż nad wodą. 
 KENT (1987) podał, że w dwóch niewielkich jezior-
kach w ciepłe i bezwietrzne letnie dni pstrągi słabo że-
rowały. Interesowały się głównie dorosłymi ważkami, 
które były zbierane przez pstrągi z roślin lub gdy były 
kilka centymetrów nad powierzchnią wody. 
 BUXTON (1946) podał, że raz widział troć wędrow-
ną, która wyskoczyła dwie stopy z wody, by pochwycić 
przelatującą ważkę. Ryba jednak chybiła. Moim zdaniem 
jeśli troć rzeczywiście wyskoczyła w celu pochwycenia 
ważki latającej aż dwie stopy nad wodą, to może to 
świadczyć o niezwykle dobrym wzroku ryb. 
 WICKSTROM (1986) podał, że w małych preriowych 
jeziorkach w Wyoming (USA) pstrągi potokowe, tęczo-
we i źródlane często żerowały na dorosłych ważkach. 
Łowienie tych ryb na imitacje dorosłych ważek było 
wtedy podstawą wędkowania. 
 Sądzę, że powyższe informacje mogą zaintereso-
wać szersze grono wędkarzy, gdyż połów ryb (nie tylko 
pstrągów) w wodach stojących na sztuczną muszkę staje 
się coraz popularniejszy. Wiele osób nawet jeździ za 
granicę specjalnie w tym celu. Zachęcam więc wędkarzy 
do zwracania baczniejszej uwagi na ważki i dzielenia się 
swoimi obserwacjami. W przypadku stwierdzenia w żo-
łądku ryby dorosłych ważek koniecznie należy wsadzić 
zawartość całego żołądka do słoika i zakonserwować w 
alkoholu (jakimkolwiek – wódce, whisky, itd.; może być 
nawet denaturat, który łatwo pozyskać) lub formalinie, a 
następnie skontaktować się ze mną. 
 Czytelnikom zainteresowanym ważkami polecam 
publikację BUCZYŃSKIEGO i SERAFIN (2002), która za-
wiera wiele danych dotyczących biologii naszych ważek, 
a także klucz do oznaczania szeregu polskich gatunków. 
 [Tekst ukazał się w biuletynie wędkarskim Pstrąg & 
Lipień nr 29, 2004.] 

BUCZYŃSKI P., SERAFIN E. 2002. Ważki Parku Krajob-
razowego Pojezierza Iławskiego. Zespół Parków 
Krajobrazowych, Jerzwałd, 31 pp. 

BUXTON A. 1946. Fisherman naturalist. Collins, London, 
190 pp. 

CANLIUM S. 1986. Adults only. Trout and salmon, June: 
56-57. 

CIOS S. 1992. Co zjada pstrąg? PWN, Warszawa, 296 
pp. 
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Sprawozdania  i  komunikaty  (Repor t s  and  annoucement s )  

Spis polskich „ważkarzy” i „ważkolubów” 
Paweł BUCZYŃSKI 

List of Polish odonatologists and dragonfly fans. – 27 
people are listed. Their postal and e-mail addresses are 
given. 

Poniżej podaję dane osób, zajmujących się w Polsce 
ważkami. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Jeśli 
jednak tak się stało, serdecznie przepraszam oraz proszę 
o uzupełnienia i sprostowania. Zamieszczę je w drugim, 
lipcowym numerze biuletynu. 
 Cieszy duża liczba osób zajmujących się ważkami 
hobbystycznie, co nie przeszkadza w tym, że często na 
wysokim poziomie. Daje to nadzieję, że badania obejmą 
także te reiony Polski, które nie są penetrowane przez 
osoby związane z instytucjami naukowymi. Bowiem 
liczba profesjonalnych odonatologów jest w naturalny 
sposób ograniczona liczbą i potrzebami mogących ich 
zatrudnić instytucji, zaś amatorów może być bardzo wie-
lu. Tak więc zapraszam do współpracy wszystkich, któ-
rzy chcą prowadzić badania odonatologiczne. Mogą oni 
liczyć na naszą pomoc w zakresie: zaplanowania badań, 
oznaczenia materiału, przygotowania zebranych danych 
do publikacji. 

Rafał BERNARD, dr 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Zakład Zoologii Ogólnej 
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 
rbernard@main.amu.edu.pl 
Marta BOROŃ 
ul. Grażyńskiego 7/38, 40-124 Katowice 
marta.boron@wp.pl 
 
 
 

Paweł BUCZYŃSKI, dr 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Zakład Zoologii 
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin 
pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl 
Cezary BYSTROWSKI, dr inż. 
Instytut Badawczy Leśnictwa 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa 
c.bystrowski@ibles.waw.pl 
Stanisław CIOS, dr 
ul. Stryjeńskich 6/4, 02-791 Warszawa 
stanislaw.cios@msz.gov.pl 
Artur CZEKAJ, mgr 
Uniwersytet Jagielloński 
Muzeum Zoologiczne 
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków 
czek@zuk.iz.uj.edu.pl 
Bogusław DARAŻ, mgr 
Przedmieście Dubieckie 28, 37-750 Dubiecko 
bdaraz@poczta.onet.pl 
Arkadiusz GAWROŃSKI, mgr 
Łąkowa 17/27, 61-879 Poznań 
iwonag@ibch.poznan.pl 
Tomasz GRONOWSKI, mgr 
Uniwersytet Warszawski 
Zakład Zoologii 
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa 
gronowski@biol.uw.edu.pl 
Igor JATULEWICZ, mgr 
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Alicja MISZTA, dr 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 
ul. Św. Huberta 35, 40-111 Katowice 
amiszta@cdpgs.katowice.pl 
Julisz SAMOLĄG, mgr 
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II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004 

Paweł BUCZYŃSKI 

The 2nd National Symposium of Odonatology, Urszu-
lin, May 21-23, 2004. – Symposium was held in the Po-
leski National Park, within the framework of the con-
ference “Studies on dragonflies, beetles and caddsiflies 
within protected areas”. 15 odonatologists from Poland, 
the Ukraine and Czech Republic were participants. Du-
ring three report sessions and one poster session 12 
reports and 14 posters were presented. They covered the 
methods of odonatological studies, the situation of dra-
gonflies in Poland and neighbouring countries as well as 
dragonfly protection, composition and stitautions of the 
faunas of particular areas (mainly protected ones) and 
some problems connected with taxonomy and biology of 
dragonflies. 

W dniach 21-23. maja 2004 r. odbyła się w Urszulinie 
konferencja „Badania ważek, chrząszczy i chruścików 
na obszarach chronionych”, zorganizowana przez: Zak-
ład Zoologii UMCS, Poleski Park Narodowy, Katedrę 
Zoologii AR w Lublinie i PTE – Oddział w Lublinie. W 
jej ramach odbyły się sympozja trzech sekcji PTE: O-

donatologicznej, Koleopterologicznej i Trichopterolo-
gicznej. Urszulińska konferencja była drugim oficjalnym 
spotkaniem Sekcji Odonatologicznej, po zorganizo-
wanym przez ośrodek łódzki pod kierunkiem Grzegorza 
Tończyka, sympozjum w Bromierzyku (17-19.04.1998). 
 W konferencji uczestniczyło 79 osób, w tym 15 o-
donatologów z kraju i zagranicy (Ukraina: Olena Dyatlo-
va i Nataliya Matushkina; Czechy: Aleš Dolný). Nie do-
tarła do nas niestety Lyudmila Khrokalo, która w tym sa-
mym czasie z sukcesem obroniła na uniwersytecie w Ki-
jowie swą pracę doktorską, poświęconą ważkom północ-
cno-wschodniej Ukrainy – czego jej serdecznie gratulu-
jemy. Per procura reprezentował ją jej interesujący po-
ster o Desnyans’ko-Starogutskim Parku Przyrodniczym. 
 21. maja, po rejestracji uczestników, planowane by-
ło spotkanie towarzyskie połączone z nocnym połowem 
owadów do światła. Niestety, pogoda spłatała figla: tem-
peratura w nocy spadła niemal do zera. Nie pozostało 
więc nic innego, jak przenieść się na rozmowy kuluaro-
we do przytulnego baru „U Droba”. Debaty naukowe 
trwały tu do późnej nocy. 
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 22. maja odbyły się trzy sesje referatowe i sesja 
posterowa. Przy tym odonatolodzy zaprosili na swe sesje 
także mało licznie reprezentowanych specjalistów od 
chruścików. 
 Wystąpienia poświęcone ważkom (12 prezentacji 
ustnych, 14 posterów), dotyczyły szerokiego zakresu 
problemów. S. Mielewczyk omówił zagadnienia meto-
dyczne związane z badaniami owadów wodnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ograniczeń związanych z 
obszarową ochroną przyrody. R. Bernard zaprezentował 
obszerny przegląd stanu fauny ważek w Polsce na tle 
europejskim. P. Buczyński i G. Tończyk oszacowali zna-
czenie polskich parków narodowych dla ochrony ważek. 
Prezentowano też analizy faunistyczno-ekologiczne ob-
szarów chronionych, omawiano problemy ochrony po-
szczególnych środowisk i gatunków oraz wybrane as-
pekty biologii, morfologii i taksonomii ważek. Listę 
wszystkich wystąpień, w kolejności alfabetycznej, za-
mieszczam poniżej: 

Wystąpienia ustne 
• R. Bernard, „Mity i rzeczywistość – ocena stanu kra-

jowej populacji wybranych gatunków ważek (Odona-
ta), chronionych lub uznawanych za rzadkie w Polsce 
na tle sytuacji w Europie”; 

• P. Buczyński, „Ważki Poleskiego Parku Narodowego 
i jego otuliny: nowe dane i podsumowanie badań z lat 
1985-2003”; 

• P. Buczyński, G. Tończyk, „Rola parków narodo-
wych w ochronie ważek w Polsce”; 

• A. Dolný, A. Miszta, J. Parusel, „Ważki wybranych 
rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony 
na terenie województwa śląskiego i opolskiego”; 

• O. Dyatlova, „Specific features of intra species varia-
bility of the damselfly Ischnura elegans (V. d. Lin-
den) in lower Danube”; 

• S. Mielewczyk, „Metodyka badań entomofauny wod-
nej z uwzględnieniem obszarów chronionych”; 

• S. Mielewczyk, „O ratunek dla entomofauny Stawów 
Toporowych w Tatrzańskim Parku Narodowym”; 

• A. Różycki, W. Piotrowski, „Stan rozpoznania ento-
mofauny Insecta Poleskiego Parku Narodowego”; 

• A. Rychła, „Ważki zbiorników powyrobiskowych na 
terenie parków krajobrazowych »Gablenzer Restsee-
gebiet« i »Braunsteich« (NE Saksonia, Niemcy)”; 

• G. Tończyk, „Formy sukcesji ważek (Odonata) w do-
linie rzeki Grabi”; 

• G. Tończyk, „Występowanie i wymagania siedlisko-
we Gomphidae (Odonata) w Polsce Środkowej”; 

• J. Wendzonka, „Ważki (Odonata) kaszubskich jezior 
lobeliowych”. 

Postery 
• P. Buczyński, A. Kasjaniuk, „Ważki (Odonata) rezer-

watu »Magazyn«”; 
• A. Dolný, P. Drozd, „The indexes of diversity in en-

vironmental protection: Odonata model”; 
• T. Gronowski, „Ważki (Odonata) rezerwatu »Jezioro 

Łuknajno«”; 
• L. Khrokalo, „Dragonflies (Odonata) of Desnyans'ko-

Starogutsky National natural park (Ukraine)” 

• N. Matushkina, „Conservation of Chalcolestes (Odo-
nata: Lestidae) in the East Europe: problems and po-
ssibility to cooperation”; 

• P. Mrowiński, A. Zawal, „Stan fauny ważek (Odona-
ta) Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego 
oraz próba wykazania jego zmian na przestrzeni 
ostatnich 70 lat”; 

• G. Michoński, „Wstępne wyniki badań fauny ważek 
Ińskiego Parku Krajobrazowego”; 

• U. Szymańska, P. Buczyński, S. Czachorowski, 
„Ważki (Odonata) i chruściki (Trichoptera) rzeki 
Pasłęki w obrębie oddziaływania elektrowni wodnej 
»Kasztanowo«”; 

• J. Szymański, J. Siciński, G. Tończyk, „Zmienność 
skrzydeł świtezianki błyszczącej – Calopteryx splen-
dens (Harris, 1782) na obszarze Polski”; 

• D. Tatarkiewicz, „Wylot ważki żółtej Libellula fulva 
(O. F. Müller, 1764) (Odonata: Libellulidae)”; 

• G. Tończyk, „Ważki terenów zurbanizowanych – O-
donata Parku im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi”; 

• G. Tończyk, R. Jaskuła, J. Kalisiak, J. Szymański, K. 
Pabis, R. Chmara, „Wybrane grupy owadów Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki obo-
zu entomologicznego »Jarcewo 2003«”; 

• J. Wendzonka, „Aeshna subarctica elisabethae Djak. 
w polskich jeziorach lobeliowych”; 

• J. Wendzonka, „Gęstość użyłkowania skrzydeł a sy-
stematyka krajowych gatunków Aeshnidae”. 

 Dodatkową atrakcją była wizyta w ośrodku hodowli 
żółwia błotnego. Poleski Park Narodowy, w którego bu-
dynku dyrekcji toczyły się obrady, prowadzi szeroko 
zakrojony program aktywnej ochrony tego ginącego ga-
tunku. Tak więc z niemałą uciechą obejrzeliśmy kilka-
dziesiąt oznakowanych farbą na karapaksie małych żół-
wików, wygrzewających się w świetle lamp w kuwetach 
z płytką wodą, kamieniami, Lemna minor i Ricca flui-
tans. 
 Po sesjach referatowych i posterowej, odbyło się 
spotkanie Sekcji Odonatologicznej PTE. O jego przebie-
gu szczegółowo informuje protokół, zamieszczony w 
dalszej części numeru. 
 Drugi dzień sympozjum skończył się ogniskiem w 
Poleskim Parku Narodowym, nad jeziorem Łukie. Przy 
wyśmienitych daniach myśliwskich i obfitości dobrego 
piwa, znów rozgorzały dyskusje i debaty. Najbardziej 
zagorzałych dyskutantów trzeba było po północy na-
mawiać do powrotu na kwatery, kilka osób zostało nad 
jeziorem na dłużej. Humorów nie popsuła nawet pogoda, 
która wyraźnie się rozkręcała: tym razem doczekaliśmy 
się przymrozku! Tak więc mimo rozstawienia dwóch 
pułapek świetlnych, przez kilka godzin przyleciały do 
nich... dwie muchy i jeden chrząszcz. Darowaliśmy im 
życie. 
 W niedzielę 23.05. odbyła się wycieczka naukowa 
po Poleskim Parku Narodowym. W związku z niezbyt 
dobrą pogodą i nadciągającym poniedziałkiem, wybrała 
się na nią nieliczna garstka ostatnich wiernych. A warto 
było! Obejrzeliśmy obszar ochrony ścisłej „Jezioro 
Moszne”, z bardzo interesującymi siedliskami ważek 
(m.in. Nehalennia speciosa). Nasz przewodnik i zarazem 
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współorganizator konferencji, Andrzej Różycki z pra-
cowni naukowo-badawczej Poleskiego Parku Narodowe-
go, zapoznawał nas z osobliwościami przyrody parku, 
chroniącego jeden z najcenniejszych obszarów wodno-

torfowiskowych nizinnej części Polski. 
  Rozstaliśmy się wczesnym popołudniem, obiecując 
sobie spotkanie na następnym sympozjum. 

 
Protokół z zebrania Sekcji Odonatologicznej PTE w Urszulinie 

Paweł BUCZYŃSKI 

Minutes of the meeting of the Odonatological Section 
of the PES in Urszulin. – The meeting was held on May 
22, 2004, with 16 people participating in. New gover-
ning authorities were chosen and the forms of the acti-
vities of the Section were discussed, e.g. „The atlas of 
distribution of dragonflies (Odonata) in Poland” project 
as well as other desirable trends in dragonfly research 
in Poland. 

Zebranie odbyło się w Urszulinie podczas konferencji 
„Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach 
chronionych” – będącej jednocześnie II Krajowym Se-
minarium Odonatologicznym. Rozpoczęło się dnia 22. 
maja 2004 r. o godzinie 17.40. Udział wzięli: Rafał Ber-
nard, Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Aleš Dolný, 
Andrzej Łabędzki, Grzegorz Michoński, Stefan Mielew-
czyk, Alicja Miszta, Anna Rychła, Tomasz Rutkowski, 
Juliusz Samoląg, Jakub Szymański, Dawid Tatarkiewicz, 
Grzegorz Tończyk, Jacek Wendzonka, Andrzej Zawal 
(w sumie 16 osób). 
 Spotkanie otworzył przewodniczący sekcji, Stefan 
Mielewczyk. Przedstawił porządek obrad: 
1. sprawy związane z „Atlasem ważek Polski”; 
2. sprawy organizacyjne i wybór zarządu sekcji. 
 Głos na temat „Atlasu ważek Polski” zabrał R. 
Bernard. Przypomniał, że pierwsze decyzje w jego spra-
wie podjęto na I Krajowym Seminarium Odonatologicz-
nym w Bromierzyku (rok 1998). Będzie on dotyczył roz-
mieszczenia wszystkich gatunków na terenie kraju i za-
wierał też krótkie komentarze o ich wymaganiach eko-
logicznych. Finalizację projektu planowano na rok 2005. 
Nie rozpoczęto jeszcze pisania atlasu, jednak wykonano 
ogromną pracę w zakresie gromadzenia danych. Teraz 
można myśleć o przygotowywaniu publikacji. Pierwot-
nie planowany termin jest mało realny, jednak możliwy 
jest druk w roku 2006. Wcześniej należy wypełnić ostat-
nią białą plamę w posiadanych danych, którą jest Dolny 
Śląsk. Z tego obszaru mamy tylko dane historyczne. W 
1998 r. ustalono grono 5 autorów, mających największe 
zbiory i największe doświadczenie. Tworzą je: R. Ber-
nard, P. Buczyński, A. Łabędzki, S. Mielewczyk i G. 
Tończyk. W międzyczasie dokooptowano doń J. Wen-
dzonkę, który prowadził intensywne badania w wielu 
regionach kraju. W roku 2005 rozpocznie się obróbka 
danych. Przeprowadzono już wstępne rozmowy o druku 
atlasu ze Stanisławem Czachorowskim, redaktorem na-
czelnym wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ento-
mologiczne serii „Polish Entomological Monographs”. 
Poza względami merytorycznymi umieszczenie pozycji 
w tej serii sprawiłoby, że sprawy techniczne związane z 
finansowaniem książki i jej wydaniem przejęłoby Pol-
skie Towarzystwo Entomologiczne. 
 Przechodząc do drugiego punktu obrad, S. Mielew-

czyk podziękował za zaufanie okazane mu podczas wy-
borów zarządu sekcji w 1998 r. i oznajmił, że rezygnuje 
z dalszego pełnienia funkcji jej przewodniczącego. Prze-
szkadza mu w tym stan zdrowia, ponadto przewodniczą-
cym powinien być ktoś mający lepsze możliwości kon-
taktu z szerokim gronem osób, m.in. przez Internet. Na 
swoje miejsce zaproponował P. Buczyńskiego, na miej-
sce sekretarza – G. Tończyka. Następnie spytał zebra-
nych o ich opinie. 
 R. Bernard stwierdził, że zgłoszone kandydatury są 
bardzo dobre. Kandydaci mają szerokie kontakty, są 
sprawni organizacyjnie i kompetentni. 
 P. Buczyński i G. Tończyk wyrazili zgodę na kan-
dydowanie. 
 S. Mielewczyk zaproponował, by nowy zarząd zajął 
się m.in. rejestrowaniem na bieżąco polskiej literatury 
odonatologicznej i jej klasyfikacją pod względem: regio-
nu badań, ich tematyki i zakresu. Inaczej trudno będzie 
uporządkować i ocenić te prace. Jako przykład podał 
kilka publikacji J. Urbańskiego nt. Ziemi Lubuskiej, 
które z niewielkimi zmianami lub wręcz bez zmian uka-
zały się w dwóch różnych wydawnictwach. 
 P. Buczyński przypomniał historię pracy W. Bazy-
luka o okolicach Siemienia koło Parczewa, wydrukowa-
nej w 1947 r. i wydobytej z całkowitego zapomnienia 
dopiero przez S. Mielewczyka pod koniec lat 90-tych 
XX w. 
 G. Tończyk zasugerował, że wyniki rejestracji lite-
ratury mogą być udostępnione przez Internet. 
 R. Bernard zaapelował do obecnych o uważne cy-
towania prac. W publikacjach liczne są pomyłki w da-
tach, nazwach czasopism, a nawet tytułach prac i naz-
wiskach autorów. Utrudnia to docieranie do tych prac. 
 S. Mielewczyk przypomniał o wyborze nowego za-
rządu Sekcji Odonatologicznej. Nie zgłoszono nowych 
kandydatur i wybrano zarząd w składzie: P. Buczyński – 
przewodniczący, G. Tończyk – sekretarz (wynik głoso-
wania: 12 głosów za, dwa wstrzymujące). Członkowie 
nowego zarządu wyrazili ustępującemu zarządowi 
wdzięczność za jego pracę, a wszystkim obecnym na 
zebraniu za okazane im zaufanie. 
 A. Łabędzki zaproponował, by każdy z obecnych 
na początek gromadzenia rejestru literatury sam przygo-
tował zestawienie własnego dorobku. G. Tończyk poparł 
go i stwierdził, że takie dane obrobi elektronicznie. Będą 
one dostępne jako na bieżąco aktualizowana strona 
WWW. Najkorzystniejsze będzie przysyłanie i groma-
dzenie prac w formie elektronicznej (np. jako plików 
*.pdf). Jeśli nie – prosi o kopie na papierze. 
 S. Mielewczyk zasugerował, by przy okazji rejest-
racji pracy zaznaczać, czy autorem jest specjalista i czy 
jest ona wiarygodna. 
 G. Tończyk odparł, że takie kwestie należy zosta-
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wić decyzji osoby cytującej daną pracę. Ponadto, zwykle 
taka ocena jest arbitralna i nie zawsze możliwa. 
 R. Bernard stwierdził, że wiele takich wątpliwości 
pojawi się podczas analizy danych do „Atlasu ważek 
Polski”. Jednak nie zawsze są zachowane materiały do-
wodowe, tak więc część spraw spornych może pozostać 
nierozstrzygnięta. Dobrym przykładem jest Coenagrion 
mercuriale, kilkanaście razy podawany z Polski. S. Mie-
lewczyk słusznie uznał w „Wykazie zwierząt Polski”, że 
były to pomyłki. W części przypadków wiemy to ze 
sprostowań autorów, w części – z analizy materiałów. 
Pozostało jednak kilka doniesień, których nie sposób 
zweryfikować i które odrzucono w sposób arbitralny. 
 A. Rychła spytała o wytyczne do zbierania danych 
do atlasu, a zwłaszcza zakres danych, które mają być w 
nim wykorzystane. 
 R. Bernard odparł, że komentarz siedlikowy będzie 
wąski, a głównym punktem będzie występowanie gatun-
ku podawane w sieci kwadratów UTM – niezależnie od 
tego, czy on się w danym miejscu rozmnaża, czy nie. 
Jednak warto gromadzić możliwe szerokie dane, też o 
rozrodzie i o siedlisku. Stwierdził też, że jego zdaniem 
przez potwierdzenie rozwoju należy rozumieć nie tylko 
spełnienie tradycyjnych kryteriów (złowienie larw, ze-
branie wylinek, obserwacje przeobrażeń), ale też stwier-
dzenie rozrodu i liczną obecność gatunku na stano-
wisku. Bowiem nie zawsze udaje się potwierdzić rozwój 
wszystkich gatunków, które na danych stanowisku 
rzeczywiście się rozmnażają. 
 P. Buczyński odpowiedział, że warto dbać o pre-
cyzję gromadzonych danych. Optymalne jest wyróżnie-
nie obok „potwierdzenie rozwoju” i „niepotwierdzenie 
rozwoju”, trzeciej kategorii – „rozwój prawdopodobny”. 
Należy do niej włączyć gatunki o wykazanym behawio-
rze rozrodczym, które jednak nie spełniają kryteriów 
kategorii „potwierdzenie rozwoju”. 
 A. Rychła spytała następnie, skąd można pozyskać 
mapy Polski z siecią kwadratów UTM. 
 R. Bernard stwierdził, że takich map nigdy nie wy-
drukowano. Wiele osób rysowało sieć UTM ręcznie. 
Prof. Jarosław Buszko opracował metodę rysowania ich 
w oparciu o mapy w skali 1:100 000, przez przesunięcia 
linii poziomych i pionowych obecnej na nich siatki. Daje 
to dobre rezultaty. 
 P. Buczyński wskazał, że na rynku dostępny jest 
program „Gnomon”, zawierający bazę miejscowości z 
przypisanymi kwadratami UTM. 
 R. Bernard odrzekł, że program ten jest drogi (390 
zł za instalację) i mało dokładny. 
 P. Buczyński odpowiedział, że owszem – „Gno-
mon” jest mało precyzyjny i niewolny od błędów. 
Często też badania prowadzi się z dala od najbliższej 
miejscowości. Najlepiej więc obliczyć długość i szero-
kość geograficzną na podstawie dokładnej mapy i wpro-
wadzić do „Gnomona”, a on wskaże wtedy kwadrat 
UTM. Takie postępowanie gwarantuje uzyskanie dok-
ładnej lokalizacji. 
 G. Michoński stwierdził, że jako freeware dostępny 
jest podobny program oparty na programie Access. 
 S. Mielewczyk nawiązał do wypowiedzi R. Bernar-
da o cytowaniach i zaapelował, by przy cytowaniu prac 

Schmidta do nazwiska dodawać dwuliterowy skrót imie-
nia. Równie często cytowany jest bowiem śp. Erich 
Schmidt (sposób cytowania: Er. Schmidt), jak wciąż ak-
tywny Eberhard Schmidt (Eb. Schmidt). Podobnie postę-
puje się przy częstych wśród taksonomów nazwiskach: 
Müller (w przypadku ważek – O.F. Müller) i Sahlberg 
(co najmniej czterech autorów o tym nazwisku opraco-
wywało pluskwiaki i chrząszcze). 
 R. Bernard stwierdził, że wprowadzone przez S. 
Mielewczyka i w Polsce powszechnie respektowane cy-
towanie „O.F. Müller”, było przez wiele lat uważane za 
granicą za błędne i poprawiane przy okazji recenzji. 
Ostatnio jednak zdarza się to coraz rzadziej. 
 Jednocześnie R. Bernard zachęcił do poszukiwania 
gatunków nowych dla Polski, wskazując najbardziej 
obiecujące regiony. Według niego możliwe jest znale-
zienie na Dolnym Śląsku Gomphus pulchellus, którego 
zasięg systematycznie przesuwa się na północ, doszedł 
już do Czech i w ciągu kilku lat powinien przekroczyć 
granicę Polski. Przy tym jest to gatunek interesujący ze 
względów siedliskowych, gdyż zasiedla ubogie w roślin-
ność wody stojące. 
 P. Buczyński potwierdził, że dla osób przyzwycza-
jonych do obserwacji krajowych Gomphidae, siedliska 
G. pulchellus mogą być bardzo interesujące. Często są to 
zbiorniki sztuczne, jak niemieckie „Baggerseen”, na 
pierwszy rzut oka odonatologicznie mało wartościowe. 
 Według R. Bernarda mało prawdopodobne jest 
stwierdzenie Coenagrion johanssoni i Aeshna crenata w 
północno-wschodniej Polsce oraz Cordulegaster heros i 
Somatochlora meridionalis na południowym wschodzie. 
Choć ich zasięgi są bliskie granic kraju, w pierwszym 
przypadku na przeszkodzie stoi układ stref klimatycz-
nych, w drugim – bariery geograficzne. 
 A. Łabędzki podpowiedział, że w południowo-
wschodniej Polsce możliwe jest odnotowanie Lestes 
macrostigma. 
 Kontynuując swą wypowiedź R. Bernard stwierdził, 
że w Polsce nie występuje Somatochlora metallica 
abocanica, wbrew danym Lohmanna. Przyznał też rację 
A. Łabędzkiemu, że L. macrostigma występuje blisko 
granic Polski i jej pojawienie się w kraju jest możliwe. 
 P. Buczyński spytał zebranych, czego poza prowa-
dzeniem rejestru literatury oczekują od Sekcji Odona-
tologicznej. Na przykład – jak często powinny odbywać 
się sympozja, jaki mieć charakter (ile teoretycznych, ile 
– co ile lat – warsztatowych). 
 A. Miszta stwierdziła, że najbardziej oczekiwany 
jest polski klucz do ważek. R. Bernard odpowiedział jej, 
że prace nad nim finalizuje już J. Wendzonka. Ówże po-
twierdził to i zapowiedział ukazanie się niedługo klucza 
zawierającego: obszerny klucz do obserwacji przyżycio-
wych, obszerny klucz do okazów odbarwionych (ze sta-
rych kolekcji) i krótki klucz do wstępnego oznaczania 
imagines. 
 R. Bernard i G. Tończyk wskazali, że jedną z 
przyczyn braku klucza jest fakt, że tego typu wydawnict-
wa nie są odpowiednio doceniane przez Komitet Badań 
Naukowych. Stąd odonatolodzy pracujący na wyższych 
uczelniach i rozliczani oraz finansowani przez KBN nie 
mogą sobie pozwolić na prace tak pracochłonne a mało 
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lukratywne (w sensie punktów do algorytmów finanso-
wych). R. Bernard dodał też, że wciąż niedościgniony 
pozostaje klucz Er. Schmidta z 1929 r. A. Łabędzki za-
ofiarował jego polskie tłumaczenie. 
 W sprawie spotkań sekcji P. Buczyński zapropono-

wał, by seminaria teoretyczne odbywały się co trzy lata – 
w tym samym roku, co walny zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Entomologicznego. W innych latach powinny 
mieć charakter warsztatów terenowych. 
 P. Buczyński zarządził zamknięcie zebrania. 

 
Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce – zaczynamy zestawianie danych! 

Grzegorz TOŃCZYK 

The atlas of distribution of dragonflies (Odonata) in 
Poland – we have just started to collect data! – The 
action of data collecting for „The atlas of distribution of 
dragonflies (Odonata) in Poland” has started. This pro-
ject of collective authorship (R. Bernard, P. Buczyński, 
G. Tończyk, A. Łabędzki, S. Mielewczyk and J. Wen-
dzonka) is going to be a summary of the knowledge on 
the distribution of the dragonflies recorded in Poland. 
The presentation of collected date is planned till the end 
of 2008. The initiative has been directed to people in-
volved in entomology as well as to amateurs. 

Opracowanie „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) 
w Polsce” jest inicjatywą Sekcji Odonatologicznej 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, która osta-
tecznych ram formalnych nabrała podczas II Ogólnopol-
skiego Seminarium Odonatologicznego w Urszulinie 
(BUCZYŃSKI 2005). „Atlas rozmieszczenia…” ma już 
jednak swoją historię. Pierwsze nieformalne jeszcze po-
stanowienia, inspirowane przez Rafała Bernarda, zapa-
dały w roku 1996 i 1997, kiedy to inicjatywa znana 
wtedy pod nazwą „sprawy Atlasu”, krążyła między za-
interesowanymi osobami w formie listów elektronicz-
nych. Pierwsze konkretne postanowienia i propozycje, 
aczkolwiek nadal nieformalne, zapadły wczesna wiosną 
1997 roku, a ich konkretnym śladem jest list kolegi 
Rafała Bernarda adresowany do Pawła Buczyńskiego i 
Grzegorza Tończyka z 11.03.1997 roku. Kolejne decyzje 
miały już charakter formalny. „Sprawa Atlasu” posta-
wiona została podczas zebrania Sekcji Odonatologicz-
nej PTE, które odbyło się w ramach I Ogólnopolskiego 
Sympozjum Odonatologicznego w Bromierzyku (TOŃ-
CZYK 1999). Ustalono powołanie grupy autorów w skła-
dzie: R. Bernard, P. Buczyński, A. Łabędzki, S. Mielew-
czyk i G. Tończyk (podczas spotkania w Urszulinie do 
zespołu autorskiego wszedł także Jacek Wendzonka) o-
raz określono właściwy tytuł projektu, czyli „sprawa at-
lasu” przemianowana została na „Atlas rozmieszczenia 
ważek (Odonata) w Polsce”, oraz wstępnie ustalono fina-
lizację projektu na 2005 rok. 
 Powody, dla których powstanie „Atlasu rozmiesz-
czenia ważek (Odonata) w Polsce” okazało się sprawą 
ważną i bardzo pilną, są wyjątkowo proste. Szczegóło-
wo zostały one omówione w KOMUNIKACIE NR 1, 
już dotarł do zainteresowanych ważkami osób. Ogólnie 
rzecz ujmując brakuje nam takiego opracowania, ten 
brak widać głównie w trudnościach z docieraniem do 
materiałów źródłowych i pomijaniu danych z Polski 
przez wielu autorów z innych krajów (BUCZYŃSKI, 
TOŃCZYK 2005). Taki stan przynosi wiele szkód. W 
KOMUNIKACIE NR 1 piszemy: „W rezultacie w litera-
turze przedmiotu aż roi się od błędów, a niektóre z nich 

mają negatywne konsekwencje nie tylko dla wiedzy ale 
również w zakresie ochrony przyrody na gruncie krajo-
wym i europejskim”. 

Podstawowe informacje dotyczące „ Atlasu 
rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce” 

– wyjątki z KOMUNIKATU NR 1 

Ramy organizacyjne 
Skład autorski: Rafał Bernard, Paweł Buczyński, Grze-
gorz Tończyk, Andrzej Łabędzki, Stefan Mielewczyk, 
Jacek Wendzonka. 
Współpracownicy: osoby dostarczające dane na potrze-
by atlasu będą miały status autorów danych – zostaną 
wymienione w opracowaniu. 
Ramy czasowe: 2005-2006 – gromadzenie danych, 
2006-2007 – opracowywanie danych, 2008 – ukazanie 
się „Atlasu”. 

Informacja dla autorów danych 
 Dane przekazane dla celów Atlasu nie będą udo-
stępniane i wykorzystywane w żadnej innej formie, 
chyba że na mocy odrębnego porozumienia między 
Autorem Atlasu i Autorem danych. 
 Tworzenie Atlasu jest działalnością „non-profit” i 
nie wiążą się  z nim żadne gratyfikacje materialne – ani 
dla Autorów ani dla Współpracowników. Każdy Współ-
pracownik otrzyma natomiast bezpłatny egzemplarz 
Atlasu. 
  Kontaktami ze Współpracownikami Atlasu oraz 
gromadzeniem i obróbką danych zajmie się CENTRUM 
ATLASU w składzie: Rafał Bernard, Paweł Buczyń-
ski, Grzegorz Tończyk. Tu należy kierować wszelkie 
zapytania i prośby. Poniżej podajemy adresy, na które 
można kierować korespondencję: 
- Rafał Bernard, Zakład Zoologii Ogólnej, Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań, 
rbernard@main.amu.edu.pl, tel. 0-61 8294552 

- Paweł Buczyński, Zakład Zoologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin, 
pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl, tel. 0-81 537 50 19 

- Grzegorz Tończyk, Katedra Zoologii Bezkręgowców i 
Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, S. Banacha 12/16, 
90-237 Łódź, tonczyk@biol.uni.lodz.pl, tel. 0-42 635 
44 41 

 Podstawową jednostką na mapach będzie kwadrat 
UTM. Siatka UTM jest często stosowana, zarówno w 
kraju, jak i w Europie. Jednakże na powszechnie 
dostępnych mapach Polski, kwadraty UTM nie są zazna-
czone. Dlatego wszyscy Współpracownicy Atlasu otrzy-
mają odpowiednio przygotowane mapy w skali 1:200 
000, z których będą odczytywali kwadraty UTM dla 
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swoich stanowisk. Otrzymają także formularze danych, 
na których będą nanosili określone informacje, a na-
stępnie odsyłali je na jeden z podanych adresów. Od-
syłać je można w formie plików komputerowych w 
załączniku lub pocztą. Szczegółową instrukcję wypełnia-
nia formularza danych zamieszczono poniżej. Centrum 
Atlasu służy także fachową pomocą przy oznaczaniu 
gatunków (zbiory, zdjęcia) oraz przy weryfikacji ozna-
czeń. W koniecznych przypadkach może także udostęp-
pnić niezbędne klucze do oznaczania. Dane należy przy-
syłać do połowy roku 2006. Jednakże zważywszy na ich 
skomplikowaną obróbkę, jak i wiele innych zadań zwią-
zanych z Atlasem, uprzejmie prosimy autorów o nadsy-
łanie danych, jeśli to możliwe, do końca roku 2005. A 
następnie pod koniec roku 2006 można dosłać tylko no-
we dane z bieżącego roku. Takie postępowanie znacznie 
przyspieszy prace nad Atlasem. 
 Atlas rozmieszczenia ważek to zadanie bardzo od-
powiedzialne. Nie możemy sobie więc pozwolić na błę-
dy i luźne traktowanie danych. Starajmy się być dokład-
ni i krytyczni, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, 
nie dodając elementów, których nie jesteśmy pewni. 
Wszystkie dane budzące wątpliwości będą weryfikowa-

ne przez Centrum Atlasu w kontakcie ze Współpracow-
nikami Atlasu. Jednocześnie Autorzy Atlasu rezerwują 
sobie prawo do ostatecznego głosu w tych kwestiach. 

Wszystkie osoby zainteresowane ważkami oraz 
powstaniem „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) 

w Polsce” serdecznie zapraszamy do współpracy 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Osoby chcące przekazać swoje dane, które nie 
otrzymały dotychczas 

KOMUNIKATÓW i FORMULARZY danych 
prosimy o szybkie skontaktowanie się z CENTRUM 

ATLASU 

BUCZYŃSKI P. 2005. Protokół z zebrania Sekcji Odona-
tologicznej w Urszulinie. Odonatrix, 1 (1): 4-6. 

BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowy „Askew”, no-
we rozczarowania. Odonatrix, 1 (1): 17-19. 

TOŃCZYK G. 1999. I Krajowe Seminarium Odonatolo-
giczne, Bromierzyk, 17-19 kwietnia 1998. Wiad. 
entomol., 18 (1): 61-62. 

 
Sympozjum Sekcji Odonatologicznej w roku 2005: I komunikat 

Andrzej ŁABĘDZKI 

The symposium of the Odonatogical Section in the year 
2005. – The symposium will be held on June 26-30 2004 
in Laski near Kępno (SW Poland). It will be in workshop 
form and during this meeting it is planned to collect 
insect materials in the area of Wzgórza Trzebnicko-
Ostrzeszowskie, one of the poorest known faunistic 
regions of Poland. The detailed information about the 
symposium are available by contacting Andrzej Łabędz-
ki: andrzej_lab@poczta.onet.pl). 

Koleżanki i Koledzy! 
 Serdecznie zapraszamy na kolejne, III Krajowe 
Sympozjum Odonatologiczne PTE połączone z IV Semi-
narium Trichopterologicznym PTE. 
 Spotkanie wstępnie zaplanowane jest na okres 26-
30 czerwca 2005 r. Miejscem zakwaterowania i bazą bę-
dzie bursa studencka w Leśnym Zakładzie Doświadczal-
nym Akademii Rolniczej w Poznaniu znajdująca się w 
Laskach k. Kępna. Do dyspozycji uczestników będą po-
koje 1-, 2- i 3-osobowe z łazienkami oraz  pokoje 3- i 4-
osobowe z łazienkami wspólnymi na korytarzu. 
 Dlaczego Laski? Miejscowość ta znajduje się na 
granicy regionu zoogeograficznego Wzgórza Trzebni-
cko-Ostrzeszowskie, które to wg Katalogu Fauny Polski 
są niemal zupełnie pomijane w badaniach faunistycz-
nych i ciągle stanowią białą plamę w poznaniu więk-
szości grup zwierząt. Taka sytuacja ma miejsce również 
w przypadku ważek, chruścików i znacznej części motyli 
czy chrząszczy. Z uwagi na coraz liczniejszą grupę no-
wych członków i sympatyków naszych Sekcji (Odonato-
logicznej i Trichopterologicznej) wydaje się nam (Dino-
zaurom!!!) koniecznym wykorzystanie takich spotkań do 
podzielenia się wiedzą, ale nie tą przekazywaną ex ca-
thedra, a praktyczną, przydatną w terenie i ślęczeniu nad 

mikroskopem czy binokularem. 
 W związku z tym proponujemy  formułę terenową 
spotkania, tzn. każdego dnia grupa entomologów – odo-
natologów, trichopterologów i kilku lepidopterologów 
wyjeżdża na powierzchnie wcześniej wyznaczone jako 
najbardziej reprezentatywne dla badanego obszaru. Póź-
nym popołudniem grupy wracają do bursy, a po kolacji 
chętne osoby wyjeżdżają na nocne świecenia. W wol-
nych chwilach spotykamy się w bursie, oznaczamy ma-
teriał i dyskutujemy. Do dyspozycji uczestników będą 
binokulary, agregaty prądotwórcze, mapy badanego tere-
nu oraz środki transportu – busy lub autokar (liczymy 
również na prywatne środki transportu). 
 Po zakończeniu spotkania i opracowaniu pozyska-
nych materiałów przewidujemy opublikowanie drukiem 
pracy poświęconej ważkom, chruścikom, motylom i e-
wentualnie chrząszczom przylatującym do światła w re-
gionie Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich. Jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba i taka będzie wola uczestników, mo-
żemy spotkać się w tym samym miejscu, ale innym ter-
minie, w roku 2006. Między innymi po to, żeby  uzyskać 
szersze spektrum gatunkowe na badanym obszarze. Nad 
tym zastanowimy się podczas spotkania. 
 Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: 
 Andrzej Łabędzki, Katedra Entomologii Leśnej, 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, 60-625 Poznań, ul. 
Wojska Polskiego 71 C, 
 tel. (0-61) 848-76-77, 
 tel./fax (0-61) 848-76-79 
 e-mail: andrzej_lab@poczta.onet.pl. 
 Jednocześnie bardzo prosimy o nadsyłanie na adres 
e-mailowy (lub fax) autora wstępnych zgłoszeń uczest-
nictwa w proponowanym spotkaniu. Uzyskane tą drogą 
informacje pozwolą nam określić szacunkowo liczbę u-
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czestników, a co się z tym wiąże, koszty noclegów i wy-
żywienia oraz rezerwację środków transportu. Prosimy 
o przysyłanie zgoszeń do 25. stycznia 2005 r. 
 Kolejna informacja o Sympozjum, z podaniem 
kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz kartą zgło-
szeń zostanie rozesłana do 15 marca 2005 r. wszystkim 

osobom, które nadeślą zgłoszenia wstępne. 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w spotkaniu. Z naszej strony gwarantu-
jemy ciekawe i pożyteczne spędzenie czasu oraz dobrą 
zabawę. 

 
                               

Literatura  i  recenzje  (L i t e ra ture  and  rev i ews )  

Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w roku 2004 
Paweł BUCZYŃSKI 

Polish and dedicated to Poland odonatological papers 
published in the year 2004. – 46 papers were published. 
They were put together below as: books, chapters of mo-
nographs, scientific articles, short notes, congress co-
mmunications, bibliographies, popularscientific papers 
and others. One M. Sc. thesis and one diploma thesis are 
also listed. 

Niniejszą listą prac odonatologicznych, opublikowanych 
i obronionych w roku 2004, chcemy rozpocząć systema-
tyczne prezentowanie prac naukowych i popularnonau-
kowych, ukazujących się w Polsce lub dotyczących wa-
żek Polski. Będziemy uwzględniać też prace habilitacyj-
ne, doktorskie, podyplomowe i magisterskie. Bieżące 
wykazy prac z poszczególnych półroczy będą się ukazy-
wać w każdym numerze. Od numeru 1(2) będziemy też 
omawiać starszą literaturę, poczynając od prac z XIX w. 
 Jeśli Czytelnicy znajdą w poniższym wykazie błę-
dy, przeinaczenia, braki – proszę o kontakt. Odpowied-
nie korekty i uzupełnienia zostaną umieszczone w kolej-
nym numerze Odonatrix. 

Pozycje zwarte
1. BUCZYŃSKI P., SERAFIN E., PTASZYŃSKA A. (Red.) 

2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścików na 
obszarach chronionych. Materiały II Krajowego 
Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum 
Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Tri-
chopterologicznego, Urszulin, 21-23.V.2004. – [Stu-
dies on dragonflies, beetles and caddisflies in protec-
ted areas. Materials of the 2nd National Symposium of 
Odonatology, 19th Symposium of the Coleopterologi-
cal Section of the Polish Entomological Society, 3rd 
Trichopterological Seminar]. Wyd. MANTIS, Olsz-
tyn, 43 pp. 

Rozdziały w monografiach
2. CZACHOROWSKI S. (Red.), BUCZYŃSKI P., CICHO-

CKA M., KURZĄTKOWSKA A., LEWANDOWSKI K., 
PAKULNICKA J., SZCZEPAŃSKI W. 2004. 3.1. Wstęp-
na ocena stanu poznania i zagrożenia bezkręgowców 
Powiatu Ełckiego. – 3.1. Žinių apie Elko apskrities 
bestuburius gyvūnus būklės ir jiems kylančių grėsmių 
pirminis įvertimas. – 3.1. The introductory estimation 
of the present state and the threat to the invertebrates 
of the Ełk district. [w:] M. Kistowski, L. Mosdorf 
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Nowy „Askew”, nowe rozczarowania 

Paweł BUCZYŃSKI, Grzegorz TOŃCZYK 

New „Askew”, new disappointments. – The second edi-
tion of the monograph about European dragonflies is 
assessed as a good source of general knowledge on dra-
gonflies; the keys for identifying adults and last instar 
larvae are useful as well as information about morpho-
logy and ecology of particular species. However, the 
information about geographical distribution of many 
species are assessed very critically. The author has not 
taken into consideration many important papers about 
Middle and Eastern Europe – neither older papers nor 
those from 90s of 20th century. That is the reason why 
the ranges shown in the book are correct for Western 
Europe only. For the countries toward the east, begin-

ning from Poland, those ranges are odd and incorrect. 
The authors of this book review show on the example of 
Poland that only 41 dragonfly species (mainly transi-
tional ones, inhabiting the whole country) from 72 re-
corded in Poland have correct ranges. From the remai-
ning 31 species according to Askew, 4 do not occur in 
Poland, and the ranges of the remaining 27 are false 
(they are moved to several hundred of km, even to 400-
500 km). This state makes the compilation by Askew very 
nocuous because it popularises and solidifies the false 
picture of distribution of dragonflies in large parts of 
Europe. 
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Askew, R.R., 2004. The dragonflies of Europe (re-
vised edition). Harley Books, Colchester, 308 pp. 
ISBN: 0 946589 75 5. Cena 48 EUR (Goeke & Evers), 
30 GBP (Pemberley Books). 
 W sierpniu ub.r. ukazało się drugie, poprawione 
wydanie monografii o ważkach Europy. Już pierwsze 
wydanie (ASKEW 1988) wywarło znaczący wpływ na ba-
dania nad ważkami naszego kontynentu, zyskało też spo-
rą renomę. Z tych powodów druga edycja zasługuje na 
uwagę, jako powszechnie akceptowane źródło informacji 
o ekologii i rozmieszczeniu geograficznym ważek Euro-
py. 
 Analizowane opracowanie jest wydane starannie, 
na kredowym papierze, z licznymi dobrej jakości ryci-
nami. Obejmuje: wstęp, 7 numerowanych rozdziałów, 
suplement, wykaz piśmiennictwa, serię barwnych tablic 
z imagines i indeks. Rozdziały I-V zawierają informacje 
ogólne o ważkach: ich morfologii, anatomii, biologii, 
rozmieszczeniu geograficznym. Liczący 144 strony roz-
dział VI to z kolei opisy cech morfologicznych, biologii, 
wymagań siedliskowych i rozmieszczenia geograficz-
nego poszczególnych gatunków, do których dochodzimy 
prowadzeni przez klucz do oznaczania postaci doros-
łych. Rozdział VII zawiera klucz do larw ostatniego sta-
dium. Suplement prezentuje zmiany zaszłe w wiedzy o 
ważkach Europy od momentu ukazania się pierwszego 
wydania książki. 
 Książka Askew ma wiele zalet. Dobre są rozdziały 
prezentujące informacje ogólne. Jako bardzo użyteczne 
należy ocenić klucze do oznaczania ważek, świetnie i-
lustrowane, obejmujące całą faunę europejską. Wartoś-
ciowe są opisy biologii i ekologii poszczególnych ga-
tunków. Oczywiście i tu można mieć pewne zastrzeże-
nia. Np. nie uwzględniono 6 gatunków sporadycznie za-
latujących do Europy, nie odnotowano też niektórych 
ważnych rewizji systematycznych. Poza tym, można by-
ło oczekiwać płynnego włączenia we wszystkie rozdzia-
ły uzupełnień w stosunku do I wydania, a nie „stłocze-
nia” ich w stosunkowo krótkim suplemencie (20 stron). 
Utrudnia to analizę książki, gdyż trzeba śledzić równo-
legle jej główną część i suplement, mający nawet od-
dzielny wykaz literatury. Są to jednak zarzuty niewiel-
kiej wagi, nie umniejszające użyteczności recenzowanej 
pozycji. 
 Skąd więc nasz niedosyt, a chwilami nawet nie-
smak? Wszystko rozbija się o analizy rozmieszczenia 
ważek, w których im dalej na wschód i poza granice 
„starej Europy”, tym gorzej. Wystarczy wyjść poza Łabę 
i Odrę, by obraz rozmieszczenia dużej części gatunkow 
zaczął przypominać Polskę z satyrycznego wierszyka 
Światopełka Karpińskiego, który jest kpiną z korespon-
dencji dziennikarzy francuskich z okresu międzywojen-
nego: 

Chociaż tylko z samolotu, 
lecz widziałem Polskę całą, 
tundrę, tajgę, polskie błoto 
i Kozaków armię białą. 
Na ulicach wilki wyją, 
ludzie wcale się nie myją, 
szlachta bije się szablami, 
i poddanych szczuje psami (...) 

 Przedsmakiem czekających czytelnika atrakcji jest 
wygląd mapy Europy, na której rysowane są zasięgi. 
Cieszmy się więc pospołem, gdyż wciąż trwają stare 
granice Jugosławii, tudzież istnieją ZSSR i Czechosło-
wacja! Przedstawiane na tym tle zasięgi, raczej popraw-
ne dla Europy Zachodniej, na wschód od niej „jeżą włos 
na głowie”. Różnice w obszarach występowania (wzglę-
dem faktycznych) idące w setki kilometrów, dziwaczny 
przebieg ich granic, to rzeczy powszechne. Dla przykła-
du, z 72 polskich ważek bez większych usterek podano 
zasięgi 41, i są to niemal wyłącznie gatunki przejściowe, 
zasiedlające cały nasz kraj. Cztery gatunki „zabrano” 
Polsce w ogóle, zasięgi 15 gatunków są przedstawione 
rażąco źle, 12 kolejnych – z mniejszymi, acz też wyraź-
nymi błędami. 
 Jaki jest powód tej sytuacji? Po pierwsze, mapy z 
zasięgami z pierwszego wydania pozostały bez widocz-
nych zmian, ewentualne nowe dane podano lakonicznie 
w suplemencie. A dane zasięgowe już w wydaniu z roku 
1988 oceniano bardzo krytycznie (TOŃCZYK 1993). Sko-
ro dla czytelnika głównym źródłem danych o zasięgach 
są mapy, dlaczego ich nie zaktualizowano? W końcu po 
roku 1988 nastąpiła wręcz eksplozja badań nad ważkami 
Europy Środkowej i Wschodniej. Znacząco zmieniły się 
też zasięgi wielu gatunków. Askew nie zadał sobie trudu, 
by zapoznać się z literaturą dotyczącą „dzikiego Wscho-
du”. Nie zna zarówno dużej części prac cząstkowych, o 
poszczególnych gatunkach czy obszarach, jak też wielu z 
opracowań przeglądowych i monograficznych. Także z 
tych publikowanych w językach zachodnioeuropejskich i 
w czasopismach międzynarodowych. Co więcej, uwadze 
autora umknęły też liczne starsze prace, np. przeglądowy 
artykuł URBAŃSKIEGO (1948) – zawierący zresztą bar-
dzo obszerne, bo liczące aż 8 stron streszczenie angiel-
skie. Jego uwzględnienie wystarczyłoby, by uniknąć kil-
ku kompromitujących błędów, np. w przedstawieniu roz-
mieszczenia Coenagrion ornatum (Sél.). 
 Diagnoza okazuje się więc tyleż banalna, co irytują-
ca: niedbałość lub arogancja. Jej skutki są jednak poważ-
ne. Oto w pozycji wysoko cenionej, odbieranej jako wia-
rygodne źródło wiedzy, pojawiła się duża ilość danych 
rażąco błędnych. Osoby nie mające rozeznania w litera-
turze środkowo- i wschodnioeuropejskiej, raczej tego nie 
zauważą. Tak więc błędne informacje będą przez wiele 
lat powielane i cytowane, tak jak dane z pierwszego wy-
dania. Np. mapy z niego były reprodukowane w regio-
nalnych atlasach rozmieszczenia ważek. 
 Podsumowując, odradzamy zakup ocenianej przez 
nas książki – chyba że dla angielskojęzycznych kluczy, 
obejmujących całość fauny europejskiej. Na rynku jest 
bowiem wiele pozycji lepszych i, co ważniejsze, bardziej 
wiarygodnych. Doskonałym źródłem informacji na temat 
biologii i ekologii ważek jest np. monografia CORBETA 
(1999). Szczegółowe dane o poszczególnych rodzinach 
ważek europejskich, zawierają monografie z serii „Die 
Neue Brehm-Bücherei”. Ukazały się już tomy o: Aeshni-
dae (PETERS 1987), Gomphidae (SUHLING, MÜLLER 
1996), Lestidae (JÖDICKE 1997) i Platycnemididae 
(MARTENS 1997). W roku 2005 mają wyjść dwa kolejne, 
o Corduliidae (WILDERMUTH w druku) i Calopterygidae 
(RÜPPELL w druku). Stosunkowo mało błędów zawiera 
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też przewodnik D’AGUILAR i DOMMANGET (1998). 
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