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wy dla nauki gatunek: Somatochlora borisi, co by-

o du  sensacj . Obecnie okazuje si , e przyna-

le no  rodzajowa gatunku wymaga rewizji – jako 

e „rozsadza” on rodzaj Somatochlora, czyni c go 

polifiletycznym. Z analiz morfologicznych i kario-

logicznych wynika, e „Somatochlora” borisi mo-

e nale e  do jednego z nearktycznych rodzajów 

Corduliidae. 

 K.-D.B. Dijkstra krytycznie omówi  systema-

tyk  wa ek Europy, ze szczególnym uwzgl dnie-

niem w tpliwo ci co do przynale no ci rodzajowej 

niektórych gatunków. W oparciu o kryteria takso-

nomiczne, w wi kszo ci przypadków opowiedzia  

si  za tradycyjn  systematyk . Wskaza  jednak na 

piln  potrzeb  rewizji kilku rodzajów, zw aszcza 

Aeshna i Libellula. Mo e ona zmieni  obecnie 

przyj t  systematyk . 

 Ju  poza obradami, podczas wieczorku towa-

rzyskiego w nastrojowej pa acowej piwniczce, wy-

s uchali my: uwag o wp ywie antropogenicznego 

zachmurzenia na aktywno  atlantyckich gatunków 

wa ek (Eb. Schmidt), zaproszenia na zjazd WDA 

w Vigo w Hiszpanii (A. Cordero Rivera) i relacji z 

wieloletnich bada  nad wa kami Afryki wschod-

niej (K.-D.B. Dijkstra). 

 Kuluary konferencji a  hucza y od spotka  to-

warzyskich, poszukiwa  wspó pracowników do 

ró nych projektów (ja z pewnym powodzeniem 

„wy awia em” posiadaczy danych z naszego kraju, 

werbuj c ich do projektu „Atlas rozmieszczenia 

wa ek w Polsce”), konsultacji, wymiany literatu-

ry. Mo na by o kupi  publikacje GdO, Societas In-

ternationalis Odonatologica (SIO) i Worldwide O-

donatological Association (WDA), oraz gad ety z 

wa kowymi ornamentami: maskotki, plakietki, bi-

uteri , krawaty. Na stoisku jednego ze sponsorów 

konferencji oferowano siatki entomologiczne, czer-

paki hydrobiologiczne, binokulary Nikon, nowo 

wydane i antykwaryczne publikacje przyrodnicze. 

H. Wildermuth rozprowadza  pachn cy jeszcze far-

b  drukarsk  atlas wa ek Szwajcarii (patrz recenzja 

w dalszej cz ci numeru), a G. Rüpell demonstro-

wa  próbny wydruk i zbiera  zamówienia na swój 

tom o Calopterygidae w serii „Die neue Brehm-

Bücherei”. Jak to wi c bywa, sprawy kuluarowe 

okaza y si  równie wa ne, co obrady naukowe. 

 Udzia  w pracach GdO nie zast pi oczywi cie 

aktywno ci w stowarzyszeniach o zasi gu wiato-

wym – SIO i WDA. Jednak zjazdy GdO to miejsce 

nawi zywania wielu po ytecznych kontaktów, jak 

te  „okno” na aktywno  odonatologów rodkowo- 

i wschodnioeuropejskich. 

 

Baza polskiej literatury odonatologicznej 

Grzegorz TO CZYK 

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 ver-

sions: chronological and alphabetical one. Detailed in-

formation on the taken initiative can be received from 

Grzegorz To czyk (tonczyk@biol.uni.lodz.pl). 

 Zgodnie z ustaleniami, które zapad y podczas 

zebrania Sekcji Odonatologicznej na II Krajowym 

Sympozjum Odonatologicznym w Urszulinie, in-

formuj  o rozpocz ciu prac nad baz  polskich o-

pracowa  z zakresu odonatologii. Zadaniem takie-

go zbioru literatury b dzie z jednej strony bie ce 

gromadzenie i aktualizacja dorobku odonatologii 

polskiej, a z drugiej zebranie i charakterystyka 

wszystkich prac dotychczas powsta ych a dotycz -

cych wa ek naszego kraju, i udost pnianie ich w 

formie elektronicznej – w formie plików pdf lub 

skanów ca ych prac. Spis literatury, aktualizowany 

w miar  mo liwo ci, b dzie dost pny na stronie 

WWW Sekcji Odonatologicznej (jej dok adny ad-

res: www.entomo. pl/wazki/index.php). W zale -

no ci od ilo ci miejsca na serwerze, pliki z wersj  

elektroniczn  prac b d  podwieszone na stronie lub 

b dzie mo na uzyska  je pisz c zamówienie na 

konkretne pozycje. 

 Konstrukcja bazy publikacji ma by  prosta i 

dost pna w dwóch wersjach – publikacje poszcze-

gólnych autorów oraz ca o ciowy spis podzielony 

na poszczególne lata. Ka da praca b dzie opatrzo-

na krótk  adnotacj , podaj c  informacje okre la-

j ce jej zakres (np. biologia, ekologia, faunistyka 

itd.) oraz region, którego dotyczy (w uk adzie 

przyj tym za opracowaniem KONDRACKIEGO 

(2000)). Podczas zebrania sekcji postulowano tak-

e, aby wypowiada  si  na temat wiarygodno ci 

pracy, tutaj podobnie jak podczas zebrania nie 

wiem jak nale y post pi . O ile w przypadku star-

szych prac mo na do  atwo i bez konsekwencji 

przypisa  etykietk : dobra, rednia czy s aba, to w 

odniesieniu do prac autorów pisz cych obecnie, 
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kwalifikacja prac do której  z tych kategorii jest 

niezr czna. Nie ma powodu aby w tpi  w uczci-

wo  autora, a to czy praca jest mniej czy bardziej 

m dra ocenia czytaj cy, który z pracy dowiaduje 

si  czego  istotnego lub nie dowiaduje si  niczego. 

Dodatkowo wi kszo  prac by a recenzowana – za-

tem mo na chyba uzna , e w tpliwo ci natury 

merytorycznej by y ju  omówione i zosta y dosta-

tecznie wyja nione. Wniosek z powy szego jest 

nast puj cy: w pierwszym przygotowywanym spi-

sie literatury b d  przy poszczególnych pracach 

jedynie informacje dotycz ce ich tematyki i rejonu 

bada . Spraw  kwalifikacji jako ciowej prac za-

mierzam podda  pod dyskusj  podczas kolejnego 

zebrania sekcji i by  mo e wtedy rozwi emy 

ostatecznie ten problem. 

 W zwi zku z powy szym, zwracam si  Kole-

anek i Kolegów o przygotowanie pe nych wyka-

zów swoich publikacji i przes anie ich na mój ad-

res, oraz o dostarczenie t  sam  drog  w miar  

mo liwo ci ich formy elektronicznej. Umo liwi mi 

to bie c  archiwizacj  prac, które pojawi y si  w 

ostatnich latach. Po uzyskaniu pe nych spisów pub-

likacji b d  si  zwraca  indywidualnie do poszcze-

gólnych osób z pro b  o dostarczenie odbitek lub 

ich kopii – zw aszcza gdy chodzi o prace starsze, 

nie funkcjonuj ce w formie elektronicznej. B d  

prosi  jedynie o te prace, których sam nie posiadam 

lub posiadam, ale odbitki nie pozwalaj  na zeska-

nowanie ich w dostatecznej jako ci. 

 Pierwszymi pracami, które zamierzam udo-

st pni  w formie elektronicznej, b d  starsze opra-

cowania natury ogólnej, tj. praca DZI DZIELEWI-

CZA z roku 1902 (Wa ki Galicyi i przyleg ych 

krajów Polskich) oraz opracowanie URBA SKIEGO 

z 1948 roku (Krytyczny przegl d wa ek (Odonata) 

Polski), oraz wszystkie prace, które posiadam lub 

które zostan  nades ane w wersji elektronicznej. 

KONDRACKI J. 2000. Geografia regionalna Pol-

ski. PWN, Warszawa. 

 

                               

Literatura i  recenzje  (Li terature  and rev iews)  

Wa ki w poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – historia  

zmaga  

Rafa  BERNARD 

Dragonflies in a guidebook for the conservation of ha-

bitats and species of Natura 2000 in Poland – a story 

of a fight. – The course of the author’s struggle for the 

shape and consistence of papers on three dragonfly 

species, Coenagrion ornatum, Ophiogomphus cecilia 

and Leucorrhinia pectoralis, is described. Insufficient 

finances, the necessity to follow top-down orders, not 

considering authors’ suggestions, unwise decisions of 

editors, carelessness of editorial staff making correc-

tions in the texts have made these papers less communi-

cative and poorer in information. However, despite the-

se disadvantages, the papers have remained the valuab-

le synthetic source of data on these species in Poland 

with reference to their ecology, situation, threats and 

conservation. 

Przedmowa 

 Przegl dam opracowania trzech gatunków kra-

jowych wa ek, stanowi ce cz  grubego szóstego 

tomu „Poradników ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000”, dodam – opracowania mojego autor-

stwa (BERNARD 2004a, b, c). I ciesz  si , jak ka dy 

autor z wydrukowanej swojej publikacji. Odczu-

wam te  jednak pewien niedosyt, jak ka dy autor, 

który widzi, jak ko cowy efekt ró ni si  od po-

cz tkowych za o e . Nie pogr am si  przy tym w 

melancholijnym stoicyzmie, ani nie id  w lady 

zgry liwie komentuj cych balkonowych dziadków 

z programu Muppet Show, i nie taki przy wieca mi 

cel w tej refleksji. Zdecydowa em si  na ni  przede 

wszystkim po to, eby uwra liwi  Was, drodzy O-

donatolodzy, na znaczenie ró nych szczegó ów w 

waszych pracach i na konieczno  czuwania nad 

waszymi opracowaniami do samego ko ca procesu 

wydawniczego. Ale tak e po to, aby pokaza , e 

autor, cho by walczy  jak lew, cz sto niewiele mo-

e.  

Prolog 

 Zacz o si  od interesuj cej propozycji u pro-

gu lata 2003 roku. Wzi  udzia , z wieloma innymi 

autorami-specjalistami, w przygotowaniu wieloto-

mowego podr cznika ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000. Nie tylko poci gaj ce, ale jeszcze 

p atne, finansowane przez Ministerstwo Ekologii i 

Zrównowa onego Rozwoju Republiki Francuskiej, 

chc ce wesprze  kandydata unijnego w do czeniu 
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