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S p r a wo zd a n i a i k o m u n i k a t y ( R e p o r t s a n d a n n o u c e m e n t s )

24. Coroczny Zjazd Towarzystwa Odonatologów NiemieckojĊzycznych,
Freising (Niemcy), 26-30 VI 2005
Paweá BUCZYēSKI
The 24th Annual Meeting of the Society of German
Speaking Odonatologists, Freising (Germany), March
18-20, 2005. – Conference report. The narrative of the
most important papers of four subject mainstreams (the
history of research, threats and protection, ecology and
biology, systematics and taxonomy). Remarks on the
activity of GdO and its publishing offer.

Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen
(GdO) skupia kilkuset gáównie Ğrodkowoeuropejskich specjalistów od waĪek, niekoniecznie biegle
wáadających jĊzykiem niemieckim. Ta prĊĪna organizacja wydaje dwa pisma, w uznany kwartalnik
naukowy „Libellula”, i organizuje coroczne zjazdy.
Zjazd tegoroczny, w którym miaáem przyjemnoĞü
uczestniczyü, miaá miejsce w uroczym miasteczku
Freising koáo Monachium.
Obrady odbywaáy siĊ w Centrum Edukacyjnym imienia Kadrynaáa Döpfnera: dawnej rezydencji biskupiej przylegającej do piĊknej, XVI-wiecznej katedry. W konferencji uczestniczyáo ok. 160
osób z 11 krajów: Austrii, Belgii, Buágarii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji,
Wáoch i USA. Przedstawiono 31 referatów i 8 posterów. Poruszano szeroki zakres problemów. Najogólniej rzecz biorąc, moĪna byáo wyróĪniü cztery
nurty tematyczne.
1. Historia badaĔ
Interesujący referat o odonatologii niemieckojĊzycznej w wieku XX przedstawiá R. Jödicke. Ponadto, E.-G. Burmeister omówiá historiĊ badaĔ nad
waĪkami Bawarii.
2. ZagroĪenia i ochrona
NajwiĊcej wystąpieĔ, dotyczących:
xsytuacji waĪek w poszczeglnych paĔstwach oraz
krajach związkowych Niemiec i Austrii,
xstatusu poszczególnych gatunków (np. Ophiogomphus cecilia, Leucorrhinia pectoralis),
xwpáywu tworzenia sztucznych mokradeá („wetlands”) i renaturalizacji torfowisk na zróĪnicowanie faun lokalnych,
xwpáywu suszy letniej na zgrupowania waĪek w
obszarach chronionych,
xskutecznoĞci ochrony obszarowej waĪek.
Z duĪym zainteresowaniem spotkaáy siĊ referaty, których autorzy „wsadzali kij w mrowisko”.

Np. G. Sahlén udowadniaá, Īe sztuczne mokradáa w
poáudniowej Szwecji mają nie mają znaczenia dla
wzbogacenia regionalnej fauny waĪek i zachowania jej najcenniejszych elementow. Z kolei autor
niniejszej notatki w referacie przygotowanym razem z G. ToĔczykiem wykazaá, Īe parki narodowe
nie zabezpieczają naleĪycie odonatofauny – gáównie przez konkfikty na styku ochrony przyrody,
gospodarki i polityki, czĊĞciowo teĪ wskutek globalnych zmian i zanieczyszczenia Ğrodowiska. Przy
okazji mogáem wymieniü z wielonarodowym audytorium doĞwiadczenia z realizacji zaáoĪeĔ programu Natura 2000. Jak siĊ okazaáo, polskie problemy
z tworzeniem ostoi nie są wyjątkiem od reguáy.
3. Ekologia i biologia
Przedstawiono ciekawe dane o biologii: Lestes
viridis (K. Westermann), Boyeria irenae (H. Wildermuth), Macromia splendens (G. Leipelt), Libellula fulva (S. Härdersen), Sympetrum depressiusculum (Eb. Schmidt). Szczególny aplauz wzbudziáy
wyniki badaĔ A. Cordero Rivery nad partenogenezą u Ischnura hastata na Azorach.
Lokalne fauny waĪek i ksztaátujące je czynniki
omawiali: R. Mauersberger (Pojezierze Maklemburskie) i T. Brockhaus (Saksonia).
Tradycyjnie mocna byáa reprezentacja politechniki w Brunszwiku, gdzie od lat dziaáa prĊĪny
zespóá odonatologów, prowadzących badania w
Europie i Afryce (gáównie Namibia). We Freising
prezentowali oni wyniki badaĔ nad strategiami Īyciowymi waĪek, wpáywem drapieĪnictwa na morfologiĊ i wzrost larw, przystosowaniami morfologicznymi do róĪnego rodzaju owipozycji.
KomunikacjĊ miĊdzyosobniczą u waĪek, gáównie Calopterygidae, omówiá G. Rüpell. O. Fincke
wygáosiáa obszerny referat o znaczeniu polimorfizmu samic u Zygoptera, zwáaszcza wystĊpowania form andromorficznych. Byáa to teĪ okazja by
zobaczyü, jak w naukach biologicznych objawia
siĊ feminizm a la USA (na szczĊĞcie w áagodnym
wydaniu).
4. Systematyka i taksonomia
Ten nurt tematyczny reprezentowali M. Marinov i K.-D.B. Dijkstra.
M. Marinov opisaá w roku 2001 z Buágarii no-
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wy dla nauki gatunek: Somatochlora borisi, co byáo duĪą sensacją. Obecnie okazuje siĊ, Īe przynaleĪnoĞü rodzajowa gatunku wymaga rewizji – jako
Īe „rozsadza” on rodzaj Somatochlora, czyniąc go
polifiletycznym. Z analiz morfologicznych i kariologicznych wynika, Īe „Somatochlora” borisi moĪe naleĪeü do jednego z nearktycznych rodzajów
Corduliidae.
K.-D.B. Dijkstra krytycznie omówiá systematykĊ waĪek Europy, ze szczególnym uwzglĊdnieniem wątpliwoĞci co do przynaleĪnoĞci rodzajowej
niektórych gatunków. W oparciu o kryteria taksonomiczne, w wiĊkszoĞci przypadków opowiedziaá
siĊ za tradycyjną systematyką. Wskazaá jednak na
pilną potrzebĊ rewizji kilku rodzajów, zwáaszcza
Aeshna i Libellula. MoĪe ona zmieniü obecnie
przyjĊtą systematykĊ.
JuĪ poza obradami, podczas wieczorku towarzyskiego w nastrojowej paáacowej piwniczce, wysáuchaliĞmy: uwag o wpáywie antropogenicznego
zachmurzenia na aktywnoĞü atlantyckich gatunków
waĪek (Eb. Schmidt), zaproszenia na zjazd WDA
w Vigo w Hiszpanii (A. Cordero Rivera) i relacji z
wieloletnich badaĔ nad waĪkami Afryki wschodniej (K.-D.B. Dijkstra).
Kuluary konferencji aĪ huczaáy od spotkaĔ to-

warzyskich, poszukiwaĔ wspóápracowników do
róĪnych projektów (ja z pewnym powodzeniem
„wyáawiaáem” posiadaczy danych z naszego kraju,
werbując ich do projektu „Atlas rozmieszczenia
waĪek w Polsce”), konsultacji, wymiany literatury. MoĪna byáo kupiü publikacje GdO, Societas Internationalis Odonatologica (SIO) i Worldwide Odonatological Association (WDA), oraz gadĪety z
waĪkowymi ornamentami: maskotki, plakietki, biĪuteriĊ, krawaty. Na stoisku jednego ze sponsorów
konferencji oferowano siatki entomologiczne, czerpaki hydrobiologiczne, binokulary Nikon, nowo
wydane i antykwaryczne publikacje przyrodnicze.
H. Wildermuth rozprowadzaá pachnący jeszcze farbą drukarską atlas waĪek Szwajcarii (patrz recenzja
w dalszej czĊĞci numeru), a G. Rüpell demonstrowaá próbny wydruk i zbieraá zamówienia na swój
tom o Calopterygidae w serii „Die neue BrehmBücherei”. Jak to wiĊc bywa, sprawy kuluarowe
okazaáy siĊ równie waĪne, co obrady naukowe.
Udziaá w pracach GdO nie zastąpi oczywiĞcie
aktywnoĞci w stowarzyszeniach o zasiĊgu Ğwiatowym – SIO i WDA. Jednak zjazdy GdO to miejsce
nawiązywania wielu poĪytecznych kontaktów, jak
teĪ „okno” na aktywnoĞü odonatologów Ğrodkowoi wschodnioeuropejskich.

Baza polskiej literatury odonatologicznej
Grzegorz TOēCZYK
Database of Polish odonatological literature. – The
announcement for odonatologists writing about the
dragonflies of Poland. Works on the base of Polish and
referring to Poland literature have begun. The base will
be available in electronic form. Every paper will be
provided with short note on the subject and a study
area. The list of papers will be constructed in two versions: chronological and alphabetical one. Detailed information on the taken initiative can be received from
Grzegorz ToĔczyk (tonczyk@biol.uni.lodz.pl).

Zgodnie z ustaleniami, które zapadáy podczas
zebrania Sekcji Odonatologicznej na II Krajowym
Sympozjum Odonatologicznym w Urszulinie, informujĊ o rozpoczĊciu prac nad bazą polskich opracowaĔ z zakresu odonatologii. Zadaniem takiego zbioru literatury bĊdzie z jednej strony bieĪące
gromadzenie i aktualizacja dorobku odonatologii
polskiej, a z drugiej zebranie i charakterystyka
wszystkich prac dotychczas powstaáych a dotyczących waĪek naszego kraju, i udostĊpnianie ich w
formie elektronicznej – w formie plików pdf lub
skanów caáych prac. Spis literatury, aktualizowany

w miarĊ moĪliwoĞci, bĊdzie dostĊpny na stronie
WWW Sekcji Odonatologicznej (jej dokáadny adres: www.entomo. pl/wazki/index.php). W zaleĪnoĞci od iloĞci miejsca na serwerze, pliki z wersją
elektroniczną prac bĊdą podwieszone na stronie lub
bĊdzie moĪna uzyskaü je pisząc zamówienie na
konkretne pozycje.
Konstrukcja bazy publikacji ma byü prosta i
dostĊpna w dwóch wersjach – publikacje poszczególnych autorów oraz caáoĞciowy spis podzielony
na poszczególne lata. KaĪda praca bĊdzie opatrzona krótką adnotacją, podającą informacje okreĞlające jej zakres (np. biologia, ekologia, faunistyka
itd.) oraz region, którego dotyczy (w ukáadzie
przyjĊtym za opracowaniem KONDRACKIEGO
(2000)). Podczas zebrania sekcji postulowano takĪe, aby wypowiadaü siĊ na temat wiarygodnoĞci
pracy, tutaj podobnie jak podczas zebrania nie
wiem jak naleĪy postąpiü. O ile w przypadku starszych prac moĪna doĞü áatwo i bez konsekwencji
przypisaü etykietkĊ: dobra, Ğrednia czy sáaba, to w
odniesieniu do prac autorów piszących obecnie,
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