
 10

wspó organizator konferencji, Andrzej Ró ycki z pra-
cowni naukowo-badawczej Poleskiego Parku Narodowe-
go, zapoznawa  nas z osobliwo ciami przyrody parku, 
chroni cego jeden z najcenniejszych obszarów wodno-

torfowiskowych nizinnej cz ci Polski. 
  Rozstali my si  wczesnym popo udniem, obiecuj c 
sobie spotkanie na nast pnym sympozjum. 

 
Protokó  z zebrania Sekcji Odonatologicznej PTE w Urszulinie 

Pawe  BUCZY SKI 

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 odby o si  w Urszulinie podczas konferencji 
„Badania wa ek, chrz szczy i chru cików na obszarach 
chronionych” – b d cej jednocze nie II Krajowym Se-
minarium Odonatologicznym. Rozpocz o si  dnia 22. 
maja 2004 r. o godzinie 17.40. Udzia  wzi li: Rafa  Ber-
nard, Pawe  Buczy ski, Bogus aw Dara , Aleš Dolný, 
Andrzej ab dzki, Grzegorz Micho ski, Stefan Mielew-
czyk, Alicja Miszta, Anna Rych a, Tomasz Rutkowski, 
Juliusz Samol g, Jakub Szyma ski, Dawid Tatarkiewicz, 
Grzegorz To czyk, Jacek Wendzonka, Andrzej Zawal 
(w sumie 16 osób). 
 Spotkanie otworzy  przewodnicz cy sekcji, Stefan 
Mielewczyk. Przedstawi  porz dek obrad: 
1. sprawy zwi zane z „Atlasem wa ek Polski”; 
2. sprawy organizacyjne i wybór zarz du sekcji. 
 G os na temat „Atlasu wa ek Polski” zabra  R. 
Bernard. Przypomnia , e pierwsze decyzje w jego spra-
wie podj to na I Krajowym Seminarium Odonatologicz-
nym w Bromierzyku (rok 1998). B dzie on dotyczy  roz-
mieszczenia wszystkich gatunków na terenie kraju i za-
wiera  te  krótkie komentarze o ich wymaganiach eko-
logicznych. Finalizacj  projektu planowano na rok 2005. 
Nie rozpocz to jeszcze pisania atlasu, jednak wykonano 
ogromn  prac  w zakresie gromadzenia danych. Teraz 
mo na my le  o przygotowywaniu publikacji. Pierwot-
nie planowany termin jest ma o realny, jednak mo liwy 
jest druk w roku 2006. Wcze niej nale y wype ni  ostat-
ni  bia  plam  w posiadanych danych, któr  jest Dolny 

l sk. Z tego obszaru mamy tylko dane historyczne. W 
1998 r. ustalono grono 5 autorów, maj cych najwi ksze 
zbiory i najwi ksze do wiadczenie. Tworz  je: R. Ber-
nard, P. Buczy ski, A. ab dzki, S. Mielewczyk i G. 
To czyk. W mi dzyczasie dokooptowano do  J. Wen-
dzonk , który prowadzi  intensywne badania w wielu 
regionach kraju. W roku 2005 rozpocznie si  obróbka 
danych. Przeprowadzono ju  wst pne rozmowy o druku 
atlasu ze Stanis awem Czachorowskim, redaktorem na-
czelnym wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ento-
mologiczne serii „Polish Entomological Monographs”. 
Poza wzgl dami merytorycznymi umieszczenie pozycji 
w tej serii sprawi oby, e sprawy techniczne zwi zane z 
finansowaniem ksi ki i jej wydaniem przej oby Pol-
skie Towarzystwo Entomologiczne. 
 Przechodz c do drugiego punktu obrad, S. Mielew-

czyk podzi kowa  za zaufanie okazane mu podczas wy-
borów zarz du sekcji w 1998 r. i oznajmi , e rezygnuje 
z dalszego pe nienia funkcji jej przewodnicz cego. Prze-
szkadza mu w tym stan zdrowia, ponadto przewodnicz -
cym powinien by  kto  maj cy lepsze mo liwo ci kon-
taktu z szerokim gronem osób, m.in. przez Internet. Na 
swoje miejsce zaproponowa  P. Buczy skiego, na miej-
sce sekretarza – G. To czyka. Nast pnie spyta  zebra-
nych o ich opinie. 
 R. Bernard stwierdzi , e zg oszone kandydatury s  
bardzo dobre. Kandydaci maj  szerokie kontakty, s  
sprawni organizacyjnie i kompetentni. 
 P. Buczy ski i G. To czyk wyrazili zgod  na kan-
dydowanie. 
 S. Mielewczyk zaproponowa , by nowy zarz d zaj  
si  m.in. rejestrowaniem na bie co polskiej literatury 
odonatologicznej i jej klasyfikacj  pod wzgl dem: regio-
nu bada , ich tematyki i zakresu. Inaczej trudno b dzie 
uporz dkowa  i oceni  te prace. Jako przyk ad poda  
kilka publikacji J. Urba skiego nt. Ziemi Lubuskiej, 
które z niewielkimi zmianami lub wr cz bez zmian uka-
za y si  w dwóch ró nych wydawnictwach. 
 P. Buczy ski przypomnia  histori  pracy W. Bazy-
luka o okolicach Siemienia ko o Parczewa, wydrukowa-
nej w 1947 r. i wydobytej z ca kowitego zapomnienia 
dopiero przez S. Mielewczyka pod koniec lat 90-tych 
XX w. 
 G. To czyk zasugerowa , e wyniki rejestracji lite-
ratury mog  by  udost pnione przez Internet. 
 R. Bernard zaapelowa  do obecnych o uwa ne cy-
towania prac. W publikacjach liczne s  pomy ki w da-
tach, nazwach czasopism, a nawet tytu ach prac i naz-
wiskach autorów. Utrudnia to docieranie do tych prac. 
 S. Mielewczyk przypomnia  o wyborze nowego za-
rz du Sekcji Odonatologicznej. Nie zg oszono nowych 
kandydatur i wybrano zarz d w sk adzie: P. Buczy ski – 
przewodnicz cy, G. To czyk – sekretarz (wynik g oso-
wania: 12 g osów za, dwa wstrzymuj ce). Cz onkowie 
nowego zarz du wyrazili ust puj cemu zarz dowi 
wdzi czno  za jego prac , a wszystkim obecnym na 
zebraniu za okazane im zaufanie. 
 A. ab dzki zaproponowa , by ka dy z obecnych 
na pocz tek gromadzenia rejestru literatury sam przygo-
towa  zestawienie w asnego dorobku. G. To czyk popar  
go i stwierdzi , e takie dane obrobi elektronicznie. B d  
one dost pne jako na bie co aktualizowana strona 
WWW. Najkorzystniejsze b dzie przysy anie i groma-
dzenie prac w formie elektronicznej (np. jako plików 
*.pdf). Je li nie – prosi o kopie na papierze. 
 S. Mielewczyk zasugerowa , by przy okazji rejest-
racji pracy zaznacza , czy autorem jest specjalista i czy 
jest ona wiarygodna. 
 G. To czyk odpar , e takie kwestie nale y zosta-
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wi  decyzji osoby cytuj cej dan  prac . Ponadto, zwykle 
taka ocena jest arbitralna i nie zawsze mo liwa. 
 R. Bernard stwierdzi , e wiele takich w tpliwo ci 
pojawi si  podczas analizy danych do „Atlasu wa ek 
Polski”. Jednak nie zawsze s  zachowane materia y do-
wodowe, tak wi c cz  spraw spornych mo e pozosta  
nierozstrzygni ta. Dobrym przyk adem jest Coenagrion 

mercuriale, kilkana cie razy podawany z Polski. S. Mie-
lewczyk s usznie uzna  w „Wykazie zwierz t Polski”, e 
by y to pomy ki. W cz ci przypadków wiemy to ze 
sprostowa  autorów, w cz ci – z analizy materia ów. 
Pozosta o jednak kilka doniesie , których nie sposób 
zweryfikowa  i które odrzucono w sposób arbitralny. 
 A. Rych a spyta a o wytyczne do zbierania danych 
do atlasu, a zw aszcza zakres danych, które maj  by  w 
nim wykorzystane. 
 R. Bernard odpar , e komentarz siedlikowy b dzie 
w ski, a g ównym punktem b dzie wyst powanie gatun-
ku podawane w sieci kwadratów UTM – niezale nie od 
tego, czy on si  w danym miejscu rozmna a, czy nie. 
Jednak warto gromadzi  mo liwe szerokie dane, te  o 
rozrodzie i o siedlisku. Stwierdzi  te , e jego zdaniem 
przez potwierdzenie rozwoju nale y rozumie  nie tylko 
spe nienie tradycyjnych kryteriów (z owienie larw, ze-
branie wylinek, obserwacje przeobra e ), ale te  stwier-
dzenie rozrodu i liczn  obecno  gatunku na stano-
wisku. Bowiem nie zawsze udaje si  potwierdzi  rozwój 
wszystkich gatunków, które na danych stanowisku 
rzeczywi cie si  rozmna aj . 
 P. Buczy ski odpowiedzia , e warto dba  o pre-
cyzj  gromadzonych danych. Optymalne jest wyró nie-
nie obok „potwierdzenie rozwoju” i „niepotwierdzenie 
rozwoju”, trzeciej kategorii – „rozwój prawdopodobny”. 
Nale y do niej w czy  gatunki o wykazanym behawio-
rze rozrodczym, które jednak nie spe niaj  kryteriów 
kategorii „potwierdzenie rozwoju”. 
 A. Rych a spyta a nast pnie, sk d mo na pozyska  
mapy Polski z sieci  kwadratów UTM. 
 R. Bernard stwierdzi , e takich map nigdy nie wy-
drukowano. Wiele osób rysowa o sie  UTM r cznie. 
Prof. Jaros aw Buszko opracowa  metod  rysowania ich 
w oparciu o mapy w skali 1:100 000, przez przesuni cia 
linii poziomych i pionowych obecnej na nich siatki. Daje 
to dobre rezultaty. 
 P. Buczy ski wskaza , e na rynku dost pny jest 
program „Gnomon”, zawieraj cy baz  miejscowo ci z 
przypisanymi kwadratami UTM. 
 R. Bernard odrzek , e program ten jest drogi (390 
z  za instalacj ) i ma o dok adny. 
 P. Buczy ski odpowiedzia , e owszem – „Gno-
mon” jest ma o precyzyjny i niewolny od b dów. 
Cz sto te  badania prowadzi si  z dala od najbli szej 
miejscowo ci. Najlepiej wi c obliczy  d ugo  i szero-
ko  geograficzn  na podstawie dok adnej mapy i wpro-
wadzi  do „Gnomona”, a on wska e wtedy kwadrat 
UTM. Takie post powanie gwarantuje uzyskanie dok-
adnej lokalizacji. 

 G. Micho ski stwierdzi , e jako freeware dost pny 
jest podobny program oparty na programie Access. 
 S. Mielewczyk nawi za  do wypowiedzi R. Bernar-
da o cytowaniach i zaapelowa , by przy cytowaniu prac 

Schmidta do nazwiska dodawa  dwuliterowy skrót imie-
nia. Równie cz sto cytowany jest bowiem p. Erich 
Schmidt (sposób cytowania: Er. Schmidt), jak wci  ak-
tywny Eberhard Schmidt (Eb. Schmidt). Podobnie post -
puje si  przy cz stych w ród taksonomów nazwiskach: 
Müller (w przypadku wa ek – O.F. Müller) i Sahlberg 
(co najmniej czterech autorów o tym nazwisku opraco-
wywa o pluskwiaki i chrz szcze). 
 R. Bernard stwierdzi , e wprowadzone przez S. 
Mielewczyka i w Polsce powszechnie respektowane cy-
towanie „O.F. Müller”, by o przez wiele lat uwa ane za 
granic  za b dne i poprawiane przy okazji recenzji. 
Ostatnio jednak zdarza si  to coraz rzadziej. 
 Jednocze nie R. Bernard zach ci  do poszukiwania 
gatunków nowych dla Polski, wskazuj c najbardziej 
obiecuj ce regiony. Wed ug niego mo liwe jest znale-
zienie na Dolnym l sku Gomphus pulchellus, którego 
zasi g systematycznie przesuwa si  na pó noc, doszed  
ju  do Czech i w ci gu kilku lat powinien przekroczy  
granic  Polski. Przy tym jest to gatunek interesuj cy ze 
wzgl dów siedliskowych, gdy  zasiedla ubogie w ro lin-
no  wody stoj ce. 
 P. Buczy ski potwierdzi , e dla osób przyzwycza-
jonych do obserwacji krajowych Gomphidae, siedliska 
G. pulchellus mog  by  bardzo interesuj ce. Cz sto s  to 
zbiorniki sztuczne, jak niemieckie „Baggerseen”, na 
pierwszy rzut oka odonatologicznie ma o warto ciowe. 
 Wed ug R. Bernarda ma o prawdopodobne jest 
stwierdzenie Coenagrion johanssoni i Aeshna crenata w 
pó nocno-wschodniej Polsce oraz Cordulegaster heros i 
Somatochlora meridionalis na po udniowym wschodzie. 
Cho  ich zasi gi s  bliskie granic kraju, w pierwszym 
przypadku na przeszkodzie stoi uk ad stref klimatycz-
nych, w drugim – bariery geograficzne. 
 A. ab dzki podpowiedzia , e w po udniowo-
wschodniej Polsce mo liwe jest odnotowanie Lestes 

macrostigma. 
 Kontynuuj c sw  wypowied  R. Bernard stwierdzi , 
e w Polsce nie wyst puje Somatochlora metallica 

abocanica, wbrew danym Lohmanna. Przyzna  te  racj  
A. ab dzkiemu, e L. macrostigma wyst puje blisko 
granic Polski i jej pojawienie si  w kraju jest mo liwe. 
 P. Buczy ski spyta  zebranych, czego poza prowa-
dzeniem rejestru literatury oczekuj  od Sekcji Odona-
tologicznej. Na przyk ad – jak cz sto powinny odbywa  
si  sympozja, jaki mie  charakter (ile teoretycznych, ile 
– co ile lat – warsztatowych). 
 A. Miszta stwierdzi a, e najbardziej oczekiwany 
jest polski klucz do wa ek. R. Bernard odpowiedzia  jej, 
e prace nad nim finalizuje ju  J. Wendzonka. Ów e po-

twierdzi  to i zapowiedzia  ukazanie si  nied ugo klucza 
zawieraj cego: obszerny klucz do obserwacji przy ycio-
wych, obszerny klucz do okazów odbarwionych (ze sta-
rych kolekcji) i krótki klucz do wst pnego oznaczania 
imagines. 
 R. Bernard i G. To czyk wskazali, e jedn  z 
przyczyn braku klucza jest fakt, e tego typu wydawnict-
wa nie s  odpowiednio doceniane przez Komitet Bada  
Naukowych. St d odonatolodzy pracuj cy na wy szych 
uczelniach i rozliczani oraz finansowani przez KBN nie 
mog  sobie pozwoli  na prace tak pracoch onne a ma o 
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lukratywne (w sensie punktów do algorytmów finanso-
wych). R. Bernard doda  te , e wci  niedo cigniony 
pozostaje klucz Er. Schmidta z 1929 r. A. ab dzki za-
ofiarowa  jego polskie t umaczenie. 
 W sprawie spotka  sekcji P. Buczy ski zapropono-

wa , by seminaria teoretyczne odbywa y si  co trzy lata – 
w tym samym roku, co walny zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Entomologicznego. W innych latach powinny 
mie  charakter warsztatów terenowych. 
 P. Buczy ski zarz dzi  zamkni cie zebrania. 

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

Grzegorz TO CZYK 

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. Buczy ski, 

G. To czyk, A. ab dzki, 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 wa ek (Odonata) 
w Polsce” jest inicjatyw  Sekcji Odonatologicznej 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, która osta-
tecznych ram formalnych nabra a podczas II Ogólnopol-
skiego Seminarium Odonatologicznego w Urszulinie 
(BUCZY SKI 2005). „Atlas rozmieszczenia…” ma ju  
jednak swoj  histori . Pierwsze nieformalne jeszcze po-
stanowienia, inspirowane przez Rafa a Bernarda, zapa-
da y w roku 1996 i 1997, kiedy to inicjatywa znana 
wtedy pod nazw  „sprawy Atlasu”, kr y a mi dzy za-
interesowanymi osobami w formie listów elektronicz-
nych. Pierwsze konkretne postanowienia i propozycje, 
aczkolwiek nadal nieformalne, zapad y wczesna wiosn  
1997 roku, a ich konkretnym ladem jest list kolegi 
Rafa a Bernarda adresowany do Paw a Buczy skiego i 
Grzegorza To czyka z 11.03.1997 roku. Kolejne decyzje 
mia y ju  charakter formalny. „Sprawa Atlasu” posta-
wiona zosta a podczas zebrania Sekcji Odonatologicz-
nej PTE, które odby o si  w ramach I Ogólnopolskiego 
Sympozjum Odonatologicznego w Bromierzyku (TO -
CZYK 1999). Ustalono powo anie grupy autorów w sk a-
dzie: R. Bernard, P. Buczy ski, A. ab dzki, S. Mielew-
czyk i G. To czyk (podczas spotkania w Urszulinie do 
zespo u autorskiego wszed  tak e Jacek Wendzonka) o-
raz okre lono w a ciwy tytu  projektu, czyli „sprawa at-
lasu” przemianowana zosta a na „Atlas rozmieszczenia 
wa ek (Odonata) w Polsce”, oraz wst pnie ustalono fina-
lizacj  projektu na 2005 rok. 
 Powody, dla których powstanie „Atlasu rozmiesz-
czenia wa ek (Odonata) w Polsce” okaza o si  spraw  
wa n  i bardzo piln , s  wyj tkowo proste. Szczegó o-
wo zosta y one omówione w KOMUNIKACIE NR 1, 
ju  dotar  do zainteresowanych wa kami osób. Ogólnie 
rzecz ujmuj c brakuje nam takiego opracowania, ten 
brak wida  g ównie w trudno ciach z docieraniem do 
materia ów ród owych i pomijaniu danych z Polski 
przez wielu autorów z innych krajów (BUCZY SKI, 
TO CZYK 2005). Taki stan przynosi wiele szkód. W 
KOMUNIKACIE NR 1 piszemy: „W rezultacie w litera-
turze przedmiotu a  roi si  od b dów, a niektóre z nich 

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

Podstawowe informacje dotycz ce „ Atlasu 

rozmieszczenia wa ek (Odonata) w Polsce” 
– wyj tki z KOMUNIKATU NR 1 

Ramy organizacyjne 

Sk ad autorski: Rafa  Bernard, Pawe  Buczy ski, Grze-
gorz To czyk, Andrzej ab dzki, Stefan Mielewczyk, 
Jacek Wendzonka. 

Wspó pracownicy: osoby dostarczaj ce dane na potrze-
by atlasu b d  mia y status autorów danych – zostan  
wymienione w opracowaniu. 

Ramy czasowe: 2005-2006 – gromadzenie danych, 
2006-2007 – opracowywanie danych, 2008 – ukazanie 
si  „Atlasu”. 

Informacja dla autorów danych 

 Dane przekazane dla celów Atlasu nie b d  udo-

st pniane i wykorzystywane w adnej innej formie, 

chyba e na mocy odr bnego porozumienia mi dzy 

Autorem Atlasu i Autorem danych. 

 Tworzenie Atlasu jest dzia alno ci  „non-profit” i 
nie wi  si   z nim adne gratyfikacje materialne – ani 
dla Autorów ani dla Wspó pracowników. Ka dy Wspó -
pracownik otrzyma natomiast bezp atny egzemplarz 
Atlasu. 
  Kontaktami ze Wspó pracownikami Atlasu oraz 
gromadzeniem i obróbk  danych zajmie si  CENTRUM 

ATLASU w sk adzie: Rafa  Bernard, Pawe  Buczy -

ski, Grzegorz To czyk. Tu nale y kierowa  wszelkie 
zapytania i pro by. Poni ej podajemy adresy, na które 
mo na kierowa  korespondencj : 
- Rafa  Bernard, Zak ad Zoologii Ogólnej, Uniwersytet 

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

- Pawe  Buczy ski, Zak ad Zoologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Sk odowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin, 
pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl, tel. 0-81 537 50 19 

- Grzegorz To czyk, Katedra Zoologii Bezkr gowców i 
Hydrobiologii, Uniwersytet ódzki, S. Banacha 12/16, 
90-237 ód , tonczyk@biol.uni.lodz.pl, tel. 0-42 635 
44 41 

 Podstawow  jednostk  na mapach b dzie kwadrat 
UTM. Siatka UTM jest cz sto stosowana, zarówno w 
kraju, jak i w Europie. Jednak e na powszechnie 
dost pnych mapach Polski, kwadraty UTM nie s  zazna-
czone. Dlatego wszyscy Wspó pracownicy Atlasu otrzy-
maj  odpowiednio przygotowane mapy w skali 1:200 
000, z których b d  odczytywali kwadraty UTM dla 
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