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Dlaczego Odonatrix?
Paweá BUCZYēSKI
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 information about up-to-date events of the section as well as
Polish and world-wide odonatology, announcements and
discussions of scientific conferences, comments on literature of the subject, short reviews and popular scientific 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 waĪny element Īycia sekcji towarzystw
naukowych. Prezentują ich dziaáalnoĞü, informują o waĪnych wydarzeniach i publikacjach. W PTE doskonale
funkcjonują Dipteron i Trichopteron, wydawane przez
Sekcje: Dipterologiczną i Trichopterologiczną. Z biuletynów rozwinĊáy siĊ niektóre czasopisma naukowe, np.
WiadomoĞci Entomologiczne. KrzepniĊcie i rozrastanie
siĊ naszej sekcji, zwáaszcza w ostatnich latach (w zebraniu na sympozjum w Urszulinie uczestniczyáo 16 osób),
rodzi potrzebĊ powstania biuletynu dotyczącego naszych
spraw.
Wydawanie pisma o waĪkach Polski nie jest pomysáem nowym. JuĪ w latach 80-tych XX w., z propozycją druku czasopisma o tytule „ĝwitezianka” wystąpiá
Stefan Mielewczyk. Niestety, nie pozwoliáa na to cenzura. Konia z rzĊdem temu, kto zgadnie, czym „ĝwitezianka” zagroziáa reĪimowi komunistycznemu. Byü moĪe w
nastĊpnym numerze Odonatrix ukaĪe siĊ tekst przypominający tą inicjatywĊ.
Odonatrix bĊdzie ukazywaá siĊ dwa razy w roku, w
styczniu i lipcu. W miarĊ potrzeb i moĪliwoĞci, w przy-

száoĞci moĪe staü siĊ kwartalnikiem. Drukujemy nasz
biuletyn w nieduĪym nakáadzie 95 egzemplarzy. RównoczeĞnie udostĊpniamy go na stronie internetowej PTE
(www.pte.au.poznan.pl), w przyszáoĞci teĪ na stronie
naszej sekcji. Zapraszamy wiĊc do korzystania z pisma
równieĪ w formie elektronicznej.
BĊdziemy informowaü o wydarzeniach w naszej
sekcji i szeroko pojmowanej odonatologii (nie tylko polskiej), zapowiadaü i komentowaü konferencje naukowe,
omawiaü literaturĊ fachową, zamieszczaü teksty przeglądowe i popularnonaukowe.
Tworzymy Odonatrix przede wszystkim z myĞlą o
polskich odonatologach. Z tego powodu jest i bĊdzie pisany w jĊzyku polskim. Jednak, by przybliĪyü nasze
sprawy osobom spoza kraju, doáączamy do wszystkich
tekstów angielskie abstrakty.
Odonatrix nie jest pismem naukowym sensu stricte
i przynajmniej w najbliĪszym czasie nim siĊ nie stanie.
Jednak nie zamykamy siĊ przed danymi oryginalnymi.
Wiele osób ma materiaáy, które z róĪnych wzglĊdów
trudno opublikowaü w czasopiĞmie naukowym. Mogą to
byü np. listy gatunków bez „rodzynków” faunistycznych
i ekologicznych, czy teĪ dane z obserwacji wyrywkowych, nieraz z jednej kontroli danego stanowiska lub
obszaru. Szeroko otwieramy dla nich nasze áamy. Niech
siĊ ukaĪą drukiem, niech wejdą w obieg naukowy. Tylko
wtedy bĊdą dostĊpne dla innych osób zainterewanych
waĪkami Polski.
Serdecznie zapraszamy do wspóápracy z nami, do
zamieszczania w Odonatrix notatek faunistycznych, recenzji, krótkich prac przeglądowych, omówieĔ i zapowiedzi konferencji.

Artykuáy (Articles)
Sekcja Odonatologiczna PTE
Grzegorz TOēCZYK
Odonatological Section of the Polish Entomological
Society.– Short history of the origin of the Odonatological Section of Polish Entomological Society. The Section
started its activity on April 18, 1998. The make-up of
previous governing body (chairman: S. Mielewczyk, secretary: P. BuczyĔski) and current one (chairman: P. BuczyĔski, secretary: G. ToĔczyk). Information about taken
up projects by the Section: „The atlas of distribution of
dragonflies (Odonata) in Poland”, WWW-page, electronic data base of Polish odonatological literature, creation of the bulletin Odonatrix.
Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zostaáa powoáana do Īycia podczas zorganizowanego w Bromierzyku (Kampinoski Park Narodowy) I Krajowego Seminarium Odonatologicznego. Zamysá zorganizowania siĊ polskich odonatologów powstaá kilka lat wczeĞniej. Po wielu latach bardzo owocnej
ale „samotniczej” pracy Stefana Mielewczyka, Józefa

Musiaáa i Andrzeja àabĊdzkiego, na początku lat 90-tych
XX wieku pojawiáa siĊ grupa kilku osób zainteresowanych waĪkami, które rozpoczĊáy pracĊ na róĪnych uczelniach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet àódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skáodowskiej
oraz Uniwersytet JagielloĔski). Po pierwszych, gáównie
listownych kontaktach tej grupy osób, w doĞü szybkim
tempie pojawiá siĊ pomysá wzajemnego poznania siĊ i
nawiązania wspóápracy. OkolicznoĞci bardzo temu
sprzyjaáy, w tym to bowiem okresie Rafaá Bernard dokonaá odkrycia nowej dla fauny Polski waĪki – Cercion lindeni (Sélys) (BERNARD 1993) (obecnie obowiązująca
nazwa: Erythromma lindeni), a wydarzenie to miaáo znamiona doĞü duĪej sensacji – oczywiĞcie dla wtajemniczonych. ChĊü poznania siĊ oraz nieodparta u entomologów natura kolekcjonerów przyspieszyáy pierwsze spotkanie. DziĊki zaangaĪowaniu kolegów Bernarda i àabĊdzkiego, na przeáomie sierpnia i wrzeĞnia 1994 r.
doszáo do wspólnej krótkiej wyprawy „na Cerciona”.
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