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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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swoich stanowisk. Otrzymaj  tak e formularze danych, 

na których b d  nanosili okre lone informacje, a na-

st pnie odsy ali je na jeden z podanych adresów. Od-

sy a  je mo na w formie plików komputerowych w 

za czniku lub poczt . Szczegó ow  instrukcj  wype nia-

nia formularza danych zamieszczono poni ej. Centrum 

Atlasu s u y tak e fachow  pomoc  przy oznaczaniu 

gatunków (zbiory, zdj cia) oraz przy weryfikacji ozna-

cze . W koniecznych przypadkach mo e tak e udost p-

pni  niezb dne klucze do oznaczania. Dane nale y przy-

sy a  do po owy roku 2006. Jednak e zwa ywszy na ich 

skomplikowan  obróbk , jak i wiele innych zada  zwi -

zanych z Atlasem, uprzejmie prosimy autorów o nadsy-

anie danych, je li to mo liwe, do ko ca roku 2005. A 

nast pnie pod koniec roku 2006 mo na dos a  tylko no-

we dane z bie cego roku. Takie post powanie znacznie 

przyspieszy prace nad Atlasem. 

 Atlas rozmieszczenia wa ek to zadanie bardzo od-

powiedzialne. Nie mo emy sobie wi c pozwoli  na b -

dy i lu ne traktowanie danych. Starajmy si  by  dok ad-

ni i krytyczni, oczywi cie na tyle, na ile jest to mo liwe, 

nie dodaj c elementów, których nie jeste my pewni. 

Wszystkie dane budz ce w tpliwo ci b d  weryfikowa-

ne przez Centrum Atlasu w kontakcie ze Wspó pracow-

nikami Atlasu. Jednocze nie Autorzy Atlasu rezerwuj  

sobie prawo do ostatecznego g osu w tych kwestiach. 

Wszystkie osoby zainteresowane wa kami oraz 
powstaniem „Atlasu rozmieszczenia wa ek (Odonata) 

w Polsce” serdecznie zapraszamy do wspó pracy 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Osoby chc ce przekaza  swoje dane, które nie 
otrzyma y dotychczas 

KOMUNIKATÓW i FORMULARZY danych 
prosimy o szybkie skontaktowanie si  z CENTRUM 

ATLASU 

BUCZY SKI P. 2005. Protokó  z zebrania Sekcji Odona-

tologicznej w Urszulinie. Odonatrix, 1 (1): 4-6. 

BUCZY SKI P., TO CZYK G. 2005. Nowy „Askew”, no-

we rozczarowania. Odonatrix, 1 (1): 17-19. 

TO CZYK 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 AB DZKI 

The symposium of the Odonatogical Section in the year 

2005. – The symposium will be held on June 26-30 2004 

in Laski near K pno (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 ab dz-

ki: andrzej_lab@poczta.onet.pl). 

Kole anki i Koledzy! 

 Serdecznie zapraszamy na kolejne, III Krajowe 

Sympozjum Odonatologiczne PTE po czone z IV Semi-

narium Trichopterologicznym PTE. 

 Spotkanie wst pnie zaplanowane jest na okres 26-

30 czerwca 2005 r. Miejscem zakwaterowania i baz  b -

dzie bursa studencka w Le nym Zak adzie Do wiadczal-

nym Akademii Rolniczej w Poznaniu znajduj ca si  w 

Laskach k. K pna. Do dyspozycji uczestników b d  po-

koje 1-, 2- i 3-osobowe z azienkami oraz  pokoje 3- i 4-

osobowe z azienkami wspólnymi na korytarzu. 

 Dlaczego Laski? Miejscowo  ta znajduje si  na 

granicy regionu zoogeograficznego Wzgórza Trzebni-

cko-Ostrzeszowskie, które to wg Katalogu Fauny Polski 

s  niemal zupe nie pomijane w badaniach faunistycz-

nych i ci gle stanowi  bia  plam  w poznaniu wi k-

szo ci grup zwierz t. Taka sytuacja ma miejsce równie  

w przypadku wa ek, chru cików i znacznej cz ci motyli 

czy chrz szczy. Z uwagi na coraz liczniejsz  grup  no-

wych cz onków i sympatyków naszych Sekcji (Odonato-

logicznej i Trichopterologicznej) wydaje si  nam (Dino-

zaurom!!!) koniecznym wykorzystanie takich spotka  do 

podzielenia si  wiedz , ale nie t  przekazywan  ex ca-

thedra, a praktyczn , przydatn  w terenie i l czeniu nad 

mikroskopem czy binokularem. 

 W zwi zku z tym proponujemy  formu  terenow  

spotkania, tzn. ka dego dnia grupa entomologów – odo-

natologów, trichopterologów i kilku lepidopterologów 

wyje d a na powierzchnie wcze niej wyznaczone jako 

najbardziej reprezentatywne dla badanego obszaru. Pó -

nym popo udniem grupy wracaj  do bursy, a po kolacji 

ch tne osoby wyje d aj  na nocne wiecenia. W wol-

nych chwilach spotykamy si  w bursie, oznaczamy ma-

teria  i dyskutujemy. Do dyspozycji uczestników b d  

binokulary, agregaty pr dotwórcze, mapy badanego tere-

nu oraz rodki transportu – busy lub autokar (liczymy 

równie  na prywatne rodki transportu). 

 Po zako czeniu spotkania i opracowaniu pozyska-

nych materia ów przewidujemy opublikowanie drukiem 

pracy po wi conej wa kom, chru cikom, motylom i e-

wentualnie chrz szczom przylatuj cym do wiat a w re-

gionie Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich. Je eli zaj-

dzie taka potrzeba i taka b dzie wola uczestników, mo-

emy spotka  si  w tym samym miejscu, ale innym ter-

minie, w roku 2006. Mi dzy innymi po to, eby  uzyska  

szersze spektrum gatunkowe na badanym obszarze. Nad 

tym zastanowimy si  podczas spotkania. 

 Bli sze informacje mo na uzyska  pod adresem: 

 Andrzej ab dzki, Katedra Entomologii Le nej, 

Akademia Rolnicza w Poznaniu, 60-625 Pozna , 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. 

 Jednocze nie bardzo prosimy o nadsy anie na adres 

e-mailowy (lub fax) autora wst pnych zg osze  uczest-

nictwa w proponowanym spotkaniu. Uzyskane t  drog  

informacje pozwol  nam okre li  szacunkowo liczb  u-
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