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Dlaczego Odonatrix? 

Pawe  BUCZY SKI 

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 wa ny element ycia sekcji towarzystw 

naukowych. Prezentuj  ich dzia alno , informuj  o wa -

nych wydarzeniach i publikacjach. W PTE doskonale 

funkcjonuj  Dipteron i Trichopteron, wydawane przez 

Sekcje: Dipterologiczn  i Trichopterologiczn . Z biule-

tynów rozwin y si  niektóre czasopisma naukowe, np. 

Wiadomo ci Entomologiczne. Krzepni cie i rozrastanie 

si  naszej sekcji, zw aszcza w ostatnich latach (w zebra-

niu na sympozjum w Urszulinie uczestniczy o 16 osób), 

rodzi potrzeb  powstania biuletynu dotycz cego naszych 

spraw. 

 Wydawanie pisma o wa kach Polski nie jest po-

mys em nowym. Ju  w latach 80-tych XX w., z propo-

zycj  druku czasopisma o tytule „ witezianka” wyst pi  

Stefan Mielewczyk. Niestety, nie pozwoli a na to cenzu-

ra. Konia z rz dem temu, kto zgadnie, czym „ witezian-

ka” zagrozi a re imowi komunistycznemu. By  mo e w 

nast pnym numerze Odonatrix uka e si  tekst przypo-

minaj cy t  inicjatyw . 

 Odonatrix b dzie ukazywa  si  dwa razy w roku, w 

styczniu i lipcu. W miar  potrzeb i mo liwo ci, w przy-

sz o ci mo e sta  si  kwartalnikiem. Drukujemy nasz 

biuletyn w niedu ym nak adzie 95 egzemplarzy. Równo-

cze nie udost pniamy go na stronie internetowej PTE 

(www.pte.au.poznan.pl), w przysz o ci te  na stronie 

naszej sekcji. Zapraszamy wi c do korzystania z pisma 

równie  w formie elektronicznej. 

 B dziemy informowa  o wydarzeniach w naszej 

sekcji i szeroko pojmowanej odonatologii (nie tylko pol-

skiej), zapowiada  i komentowa  konferencje naukowe, 

omawia  literatur  fachow , zamieszcza  teksty przegl -

dowe i popularnonaukowe. 

 Tworzymy Odonatrix przede wszystkim z my l  o 

polskich odonatologach. Z tego powodu jest i b dzie pi-

sany w j zyku polskim. Jednak, by przybli y  nasze 

sprawy osobom spoza kraju, do czamy do wszystkich 

tekstów angielskie abstrakty. 

 Odonatrix nie jest pismem naukowym sensu stricte 

i przynajmniej w najbli szym czasie nim si  nie stanie. 

Jednak nie zamykamy si  przed danymi oryginalnymi. 

Wiele osób ma materia y, które z ró nych wzgl dów 

trudno opublikowa  w czasopi mie naukowym. Mog  to 

by  np. listy gatunków bez „rodzynków” faunistycznych 

i ekologicznych, czy te  dane z obserwacji wyrywko-

wych, nieraz z jednej kontroli danego stanowiska lub 

obszaru. Szeroko otwieramy dla nich nasze amy. Niech 

si  uka  drukiem, niech wejd  w obieg naukowy. Tylko 

wtedy b d  dost pne dla innych osób zainterewanych 

wa kami Polski. 

 Serdecznie zapraszamy do wspó pracy z nami, do 

zamieszczania w Odonatrix notatek faunistycznych, re-

cenzji, krótkich prac przegl dowych, omówie  i zapo-

wiedzi konferencji. 

 

Artyku y  (Ar t i c l e s )  

Sekcja Odonatologiczna PTE 

Grzegorz TO CZYK 

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. Buczy ski) and current one (chairman: P. Bu-

czy ski, secretary: G. To czyk). 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 zosta a powo ana do ycia podczas zorga-

nizowanego w Bromierzyku (Kampinoski Park Narodo-

wy) I Krajowego Seminarium Odonatologicznego. Za-

mys  zorganizowania si  polskich odonatologów pow-

sta  kilka lat wcze niej. Po wielu latach bardzo owocnej 

ale „samotniczej” pracy Stefana Mielewczyka, Józefa 

Musia a i Andrzeja ab dzkiego, na pocz tku lat 90-tych 

XX wieku pojawi a si  grupa kilku osób zainteresowa-

nych wa kami, które rozpocz y prac  na ró nych uczel-

niach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwe-

rsytet ódzki, Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej 

oraz Uniwersytet Jagiello ski). Po pierwszych, g ównie 

listownych kontaktach tej grupy osób, w do  szybkim 

tempie pojawi  si  pomys  wzajemnego poznania si  i 

nawi zania wspó pracy. Okoliczno ci bardzo temu 

sprzyja y, w tym to bowiem okresie Rafa  Bernard doko-

na  odkrycia nowej dla fauny Polski wa ki – Cercion lin-

deni (Sélys) (BERNARD 1993) (obecnie obowi zuj ca 

nazwa: Erythromma lindeni), a wydarzenie to mia o zna-

miona do  du ej sensacji – oczywi cie dla wtajemni-

czonych. Ch  poznania si  oraz nieodparta u entomolo-

gów natura kolekcjonerów przyspieszy y pierwsze spot-

kanie. Dzi ki zaanga owaniu kolegów Bernarda i a-

b dzkiego, na prze omie sierpnia i wrze nia 1994 r. 

dosz o do wspólnej krótkiej wyprawy „na Cerciona”. 
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Wyprawa uda a si  w dwójnasób, mimo niesprzyjaj cej 

aury od owili my pojedyncze okazy C. lindeni (na wi -

cej nie pozwoli  Rafa  Bernard) oraz poznali my si  i na-

wi zali my kontakty. W opisywanym spotkaniu brali u-

dzia : Rafa  Bernard, Andrzej ab dzki, Juliusz Samo-

l g, Pawe  Buczy ski, Artur Czekaj i Grzegorz To czyk. 

 

 

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

Pawe  Buczy ski, Grzegorz To czyk, Rafa  Bernard, Artur Czekaj, Juliusz Samol g. 

The participants of the first meeting of Polish odonatologists, Chojno, August 30, 1994. From left: Andrzej ab dzki, 

 Pawe  Buczy ski, Grzegorz To czyk, Rafa  Bernard, Artur Czekaj, Juliusz Samol g. 

 

 Taki zatem by  pocz tek Sekcji. Kilka nast pnych 

lat up yn o na licznych kontaktach i wspó pracy w pa-

rach lub trójkach autorskich. Przyk adowo, od 1993 roku 

do chwili obecnej korespondencja e-mailowa mi dzy 

Paw em Buczy skim a pisz cym te s owa wynios a po-

nad 2500 listów – liczba ta obejmuje zarówno kilkustro-

nicowe rozwa ania g ównie „wa kowe”, jak i krótkie 

wypowiedzi, brzmi ce „tak” lub „nie” oraz najcz stsz  

„zrobi  za kilka dni”. Sytuacja w grupie wa kowej 

nabrzmiewa a nadal, a  okaza o si , e niezb dne jest 

zorganizowanie sympozjum naukowego. Tego zadania 

(bardzo jak si  okaza o przyjemnego), podj  si  autor 

niniejszej notki historycznej. Pierwsze oficjalne spot-

kanie Sekcji mia o miejsce w ramach I Krajowego Semi-

narium Odonatologicznego, które odby o si  w Bromie-

rzyku na terenie Stacji Terenowej Uniwersytetu ódz-

kiego. Sprawozdanie z sympozjum ukaza o si  na a-

mach Wiadomo ci Entomologicznych (TO CZYK 1999). 

 W a nie podczas tego pierwszego „sympozjum 

wa kowego” powo ana zosta a do ycia Sekcja Odonato-

logiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – 

zebranie za o ycielskie odby o si  18 kwietnia 1998 

roku. Pierwszym przewodnicz cym zosta  Stefan Mie-

lewczyk, sekretarzem Pawe  Buczy ski. Dzia alno  

Sekcji w pierwszym okresie w zasadzie nie obejmowa a 

wi kszych wspólnych projektów, cho  od samego po-

cz tku powsta a inicjatywa opracowania „Atlasu roz-

mieszczenia wa ek (Odonata) w Polsce” – rozwój tego 

projektu zosta  opisany w bie cym numerze (TO CZYK 

2005). Dominowa y ma e projekty, dzi ki którym pow-

sta o kilkadziesi t ró nych publikacji – od wyst pie  

konferencyjnych po du e syntetyczne opracowania 

(BERNARD i in. 2002b). Dzi ki wspó pracy osób zaan-

ga owanych w dzia alno  odonatologiczn , uda o si  

te  w krótkim opracowa  rozdzia  Czerwonej Listy 

Zwierz t Zagro onych i Gin cych w Polsce dotycz cy 

wa ek (BERNARD i in. 2002). 

 Obecnie w sk ad zarz du Sekcji Odonatologicznej 

PTE wchodz  – zmiana nastapi a podczas spotkania w 

Urszulinie (BUCZY SKI 2005) – Pawe  Buczy ski (prze-

wodnicz cy) i Grzegorz To czyk (sekretarz). Wyra aj c 

w tym miejscu opini  Zarz du, mamy nadziej  na in-

tensyfikacj  prac w ramach Sekcji. Podejmowane s  

ró ne inicjatywy, z których g ówn  jest w a nie rozpo-

cz te opracowanie „Atlasu rozmieszczenia wa ek (Odo-

nata) w Polsce”. Planujemy tak e opracowanie strony 
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WWW dotycz cej wa ek i dzia alno ci Sekcji. Inn  bar-

dzo cenn  propozycj  jest stworzenie bazy polskiej lite-

ratury odonatologicznej, w za o eniu udost pnianej w 

wersji elektronicznej. Wspó praca wewn trz sekcji obej-

muje tak e pomoc autorom opracowuj cym klucze do 

oznaczania imagines i larw wa ek. Ostatnim du ym pro-

jektem Sekcji Odonatologicznej jest biuletyn „Odo-

natrix”, którego pierwszy numer w a nie Czytelnicy o-

trzymali. Mamy nadziej , e ten biuletyn znajdzie uzna-

nie i wspó autorów. 
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Nowe rozporz dzenie o ochronie gatunkowej zwierz t 

Pawe  BUCZY SKI, Grzegorz TO CZYK 

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 wrze nia 2004 r. ukaza o si  nowe rozporz dzenie 

Ministra rodowiska w sprawie gatunków dziko wyst -

puj cych zwierz t obj tych ochron  (ROZPORZ DZE-

NIE… 2004). W wyniku zmian w stosunku do poprzed-

niej regulacji (ROZPORZ DZENIE… 2001), liczba gatun-

ków wa ek obj tych ochron  gatunkow  w Polsce wzro-

s a z 11 do 15. Obecnie s  to, w kolejno ci wed ug listy 

zamieszczonej w rozporz dzeniu: gadziog ówka ó tono-

ga (Gomphus flavipes), trzepla zielona (Ophiogomphus 

cecilia), iglica ma a (Nehalennia speciosa), tka ozdob-

na (Coenagrion ornatum), tka zielona (Coenagrion ar-

matum), straszka pó nocna (Sympecma paedisca), mie-

dziopier  górska (Somatochlora alpestris), miedziopier  

pó nocna (Somatochlora arctica), szklarnik le ny (Cor-

dulegaster boltonii), zalotka bia oczelna (Leucorrhinia 

albifrons), zalotka sp aszczona (Leucorrhinia caudalis), 

zalotka wi ksza (Leucorrhinia pectoralis), agnica pó -

nocna (Aeshna caerulea), agnica torfowcowa (Aeshna 

subarctica) i agnica zielona (Aeshna viridis). 

 W rozporz dzeniu okre lono równie  bardziej 

szczegó owo zalecenia ochronne dotycz ce cz ci gatun-

ków. W przypadku: N. speciosa, C. ornatum, C. arma-

tum, S. alpestris i A. careluea wprowadzono adnotacj  o 

niestosowaniu odst pstw od zakazów okre lonych w 

rozporz dzeniu. Nowo ci  w ochronie wa ek jest te  za-

lecenie ochrony czynnej dla C. ornatum i ustalenie dla 

N. speciosa (za cznik nr 5) strefy ca orocznej ochrony 

w promieniu 100 m od miejsc rozrodu i regularnego 

przebywania. 

 Wydaje si , e do  d uga i zawi a historia kon-

struowania listy wa ek obj tych ochron  gatunkow , 

sko czy a si  wreszcie jej w a ciwym zestawieniem. 

Obecnie w pe ni chronione s  dwie grupy gatunków: 

niezagro onych i ma o zagro onych – których och-

rona wynika z ratyfikacji przez Polsk  Konwencji 

Berne skiej i przyj ciem po wej ciu do Unii Europej-

skiej Dyrektywy Habitatowej (CONVENTION... 1979, 

COUNCIL DIRECTIVE... 1992); 

realnie zagro onych – tych o najwy szych katego-

riach zagro e  na Czerwonej Li cie Zwierz t Gin -

cych i Zagro onych w Polsce (BERNARD i in. 2002). 

 W tym miejscu warto przypomnie , e wa ki we-

sz y na list  zwierz t chronionych dopiero w roku 1995 

(ROZPORZ DZENIE… 1995). Ochron  obj to wtedy tylko 

7 gatunków, umieszczonych w za czniku II Konwencji 

Berne skiej. Ten stan prawny absolutnie nie odpowiada  

rzeczywistym potrzebom ochrony wa ek. Tylko trzy z 7 

gatunków chronionych by y w naszym kraju zagro one, 

a i te w niewielkim stopniu: na wydanej pó niej Czerwo-

nej li cie wa ek Polski (BERNARD i in. 2002), znalaz y 

si  one w kategoriach: LC (Aeshna viridis, Leucorrhinia 

albifrons) i NT (Leucorrhinia caudalis). Sta o si  tak, 

cho  Andrzej ab dzki, do którego ówczesne Minister-
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