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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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czestników, a co si  z tym wi e, koszty noclegów i wy-
ywienia oraz rezerwacj  rodków transportu. Prosimy 

o przysy anie zgosze  do 25. stycznia 2005 r. 
 Kolejna informacja o Sympozjum, z podaniem 
kosztów zakwaterowania i wy ywienia oraz kart  zg o-
sze  zostanie rozes ana do 15 marca 2005 r. wszystkim 

osobom, które nade l  zg oszenia wst pne. 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich ch tnych do 
wzi cia udzia u w spotkaniu. Z naszej strony gwarantu-
jemy ciekawe i po yteczne sp dzenie czasu oraz dobr  
zabaw . 

 
                               

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

Polskie i dotycz ce Polski prace odonatologiczne opublikowane w roku 2004 
Pawe  BUCZY SKI 

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. 

Niniejsz  list  prac odonatologicznych, opublikowanych 
i obronionych w roku 2004, chcemy rozpocz  systema-
tyczne prezentowanie prac naukowych i popularnonau-
kowych, ukazuj cych si  w Polsce lub dotycz cych wa-
ek Polski. B dziemy uwzgl dnia  te  prace habilitacyj-

ne, doktorskie, podyplomowe i magisterskie. Bie ce 
wykazy prac z poszczególnych pó roczy b d  si  ukazy-
wa  w ka dym numerze. Od numeru 1(2) b dziemy te  
omawia  starsz  literatur , poczynaj c od prac z XIX w. 
 Je li Czytelnicy znajd  w poni szym wykazie b -
dy, przeinaczenia, braki – prosz  o kontakt. Odpowied-
nie korekty i uzupe nienia zostan  umieszczone w kolej-
nym numerze Odonatrix. 

Pozycje zwarte
1. BUCZY SKI P., SERAFIN E., PTASZY SKA A. (Red.) 

2004. Badania wa ek, chrz szczy i chru cików na 
obszarach chronionych. Materia y 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. 

Rozdzia y w monografiach
2. CZACHOROWSKI S. (Red.), BUCZY SKI P., CICHO-

CKA M., KURZ TKOWSKA A., LEWANDOWSKI K., 
PAKULNICKA J., SZCZEPA SKI W. 2004. 3.1. Wst p-
na ocena stanu poznania i zagro enia bezkr gowców 
Powiatu E ckiego. – 3.1. Žini  apie Elko apskrities 
bestuburius gyv nus b kl s ir jiems kylan i  gr smi  
pirminis vertimas. – 3.1. The introductory estimation 
of the present state and the threat to the invertebrates 
of the E k district. [w:] M. Kistowski, L. Mosdorf 
(Red.), Zasoby i zagro enia rodowiska przyrodni-
czego w powiecie e ckim i mie cie Niemeczyn. Ra-

port 2004 – Elkio apskrities ir Nemen in s miesto 
gamtin s aplinkos ištekliai ir jai kylan ios gr sm s 
2004 met  raportas – The resources and threats to the 
natural environment in the E k district and in Nie-
meczyn. Report 2004. Wy sza Szko a Finansów i Za-
rz dzania w Bia ymstoku, Bia ystok: 57-95, 257-262, 
357-394. 

3. SAHLÉN G., BERNARD F., CORDERO RIVERA A., KE-
TELAAR R., SUHLING F. 2004. Critical species of O-
donata in Europe. [w:] Clausnitzer V., Jödicke R. 
(Red.), Guardians of the watershed. Global status of 
dragonflies: critical species, threat and conservation. 
International Journal of Odonatology, 7 (2): 385-398. 

4. TO CZYK G., PAKULNICKA J. 2004. Wst pna analiza 
wybranych grup owadów wodnych (Odonata, Hete-
roptera i Coleoptera) odzi. – Aquatic insects (Odo-
nata, Heteroptera, Coleoptera) of ód  – preliminary 
results. [w:] P. Indykiewicz, T. Barczak (Red.), Fau-
na miast Europy rodkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, 
Bydgoszcz: 95-101. 

Artyku y naukowe
5. BANASZAK J., BUSZKO J., CZACHOROWSKI S., CZE-

CHOWSKA W., HEBDA G., LIANA A., PAW OWSKI J., 
SZEPTYCKI A., TROJAN P., W GIEREK P. 2004. 
Przegl d bada  inwentaryzacyjnych nad owadami w 
parkach narodowych Polski. – A review of inventory 
research on insects in the national parks of Poland. 
[w:] Ochrona owadów – Parki narodowe i rezerwaty 
przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej 
fauny owadów. Wiadomo ci Entomologiczne, 23 
(Suplement 2): 5-56. 

6. BARANOWSKA A., ZAWAL A. 2004. Wa ki (Odonata) 
Jeziora Binowskiego w Szczeci skim Parku Krajob-
razowym. – Dragonflies (Odonata) of the Binowskie 
Lake in the Szczeci ski Landscape Park. Parki Na-
rodowe i Rezerwaty Przyrody, 23 (1): 111-120. 

7. BERNARD R., BUCZY SKI P., TO CZYK G. 2002 
[sic!]. Present state, threats and protection of dragon-
flies (Odonata) in Poland. Nature Conservation, 59 
(2): 53-71. 

8. BERNARD R., IVINSKIS P. 2004. Orthetrum brunneum 
(Fonscolombe, 1837), a new dragonfly species in 
Lithuania (Odonata: Libellulidae). Acta Zoologica 
Lituanica, 14 (3): 31-36. 

9. BUCZY SKI P. 2004. Wa ki (Odonata) z Polski w 
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