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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. 
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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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do europejskich standardów. Nie zwa aj c na gro -

nie brzmi ce klauzule, jakie to straszne kary spot-

kaj  mnie, je li nie wywi  si  z zada  w ter-

minie, podpisa em ochoczo umow . Oprócz nie-

zbyt szcz liwie dobranych Ophiogomphus cecilia 

i Leucorrhinia pectoralis, otrzymanych w spadku 

po zasiedzia ych krajach unijnych, znalaz a si  w 

tym gronie te  polska, nowa, zaakceptowana pro-

pozycja – Coenagrion ornatum. Wytyczne co do 

zawarto ci i formy opracowania by y bardzo szcze-

gó owe, a sam podr cznik jawi  si  jako bardzo 

precyzyjne narz dzie oceny sytuacji i okre lenia 

zada . Miesi c z ok adem intensywnej pracy, tyle 

czasu zabra o sprostanie wymaganiom. Trzeba by-

o przejrze  wszystkie w asne dane, ca  literatur  

krajow , pozycja po pozycji, i wiele publikacji za-

granicznych. Przygotowa  z nich wyci gi, a na ich 

podstawie analiz , dane do map i syntetyczne opra-

cowanie. Skonsultowa  w tpliwo ci. Przemy le  

ka de s owo. Na szcz cie zd y em. 

Pole bitwy – epizod pierwszy 

 Zacz o si  nagle. Od komunikatu, e z powo-

du ograniczonych rodków finansowych zrezygno-

wano ze zdj  kolorowych na rzecz czarno-bia-

ych. adne z przygotowanych zdj  nie by o mo-

je. Skorzysta em z uprzejmo ci Paw a Buczy skie-

go, Marcina Panaka, a podobizny tki ozdobnej 

musia em szuka  daleko poza granicami kraju, u 

Profesora Gerharda Jurzitzy. A teraz, po tylu stara-

niach, mam zrezygnowa  z kolorów? Rozumiem 

taki ubr, nied wied  brunatny czy wilk. Barwami 

nie grzesz , a nawet przedszkolaki wiedz , jak wy-

gl daj . Przekonani o tym autorzy (czy redakto-

rzy?) ograniczyli si  tylko do symbolicznych g ów 

tych ssaków, pomijaj c reszt  cia a, jak w Sali Po-

selskiej na Wawelu. Ale czy  w podr czniku meto-

dycznym nie powinno si  znale  kolorowe zdj cie 

przeplatki maturny, kre linka nizinnego czy trzepli 

zielonej? Czy urz dnik, jeden z przewidywanych 

adresatów ksi ki, ma docieka  rozk adu i stopnia 

nasycenia barw z czarno-bia ego zdj cia i opisu, 

domy la  si  niejako? Czemu ma s u y  to zdj -

cie? I tak b dzie trzeba si gn  po inn  ksi k . 

Estetycznych oczekiwa  tak e nie zaspokoi. Moje 

delikatne, oficjalne wyra enie alu oczywi cie ni-

kogo nie wzruszy o. Przez g ow  przemkn o mi, 

e ta „kiesze ” nie jest jednak tak otwarta, jak 

my la em. Zgani em w sobie jednak natychmiast 

tego okropnego niewdzi cznika przypominaj c so-

bie, e te dziewi  grubych tomów wraz z honora-

riami musi poch on  olbrzymie rodki, za co dar-

czy cy chwa a. I pocieszy em si , e chocia  wi-

da  z grubsza, jak ta zalotka wi ksza czy pogrzyb-

nica Mannerheima wygl da. Wystarczy troch  wy-

obra ni. 

Pole bitwy – epizod drugi 

 Drugi cios by  bole niejszy. Aby ujednolici  

opracowania ograniczono odgórnie dane prezento-

wane na mapach jedynie do wspó czesnych, zebra-

nych po roku 1980. Kiedy dzi  ogl dam ksi k , 

zastanawiam si , z kim e my si  ujednolicali, 

chyba nie z „rybami”, gdy  s  tam na mapach dane 

wcze niejsze. I chyba nie z „ssakami”, gdy  tam 

zasiedlone obszary kraju zaznaczone s  po prostu 

t em zamiast punktów. Mniejsza z tym. Po co jed-

nak straci em wiele dni na poszukiwanie jakich  

starych, dzi  nie istniej cych ju  miejscowo ci, 

niegdysiejszych wiosek a dzi  fragmentów miast, 

rozmaitych Schwoitsch, Schmierau i Ga achów. 

Biblioteki, mapiarnie, spisy miejscowo ci, internet, 

korespondencja z urz dami miast i gmin, lokali-

zacja w kwadratach UTM. O samych poszukiwa-

niach mo na by napisa  pasjonuj c  ksi k . A na 

mapie w podr czniku znajdzie si  tylko cz  da-

nych, nie prezentuj ca rzeczywistych zasi gów ga-

tunków, nie mówi c o ich zmianach. Wyrazi em 

swoj  opini . Retorycznie. Poprosi em wi c, aby w 

odpowiednim miejscu znalaz o si  wyja nienie, e 

na mapach zaprezentowano dane z okresu po 1980 

roku. Obiecano, e ta wa na informacja zostanie 

zamieszczona. Nie zosta a. Mog em si  o tym prze-

kona  dopiero po wydrukowaniu ksi ki. Specja-

lista bierze wi c prac  do r k i zastanawia si , 

gdzie ten autor zgubi  Piwo , Krowice i Gór  

Oklejn . Chyba si  zanadto nie przy o y . A autor 

na ka dej wysy anej kopii dopisuje r cznie: „po ro-

ku 1980”. Pocieszam si  jedynie, e w o ony trud 

nie poszed  na marne. Mapy ci gle pokazuj  wiele, 

zw aszcza kluczowe fakty, a zebrane dane b d  jak 

znalaz  do Atlasu rozmieszczenia wa ek w Polsce. 

Na koniec drobiazg: nie najlepiej rozwi zana przez 

redaktorów szata graficzna map. Zazdro nie spo-

gl dam tu na gatunki ryb w tym samym tomie pod-

r cznika.  

Pole bitwy – epizod trzeci 

 Przed z o eniem tekstu do druku nadesz a in-

strukcja, aby ograniczy  liczb  cytowanych pozycji 

literatury do pi ciu-sze ciu. Pozostawa o to w jaw-

nej sprzeczno ci z pierwotnymi ustaleniami po-

zwalaj cymi na dwadzie cia kilka pozycji dla ka -

dego gatunku. Zaprotestowa em zdecydowanie. 

Ka dy polski odonatolog wie, e dane o wa kach 

naszego kraju s  bardzo rozproszone, i z regu y nie 

sposób zacytowa  kilka opracowa , w których 
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czytelnik znalaz by kompendium wiedzy. Niema o 

trudu kosztowa o mnie wcze niej wybranie dwu-

dziestu kilku prac do ka dego gatunku, prac two-

rz cych swego rodzaju kanon, „ elazny” zestaw 

zawieraj cy wszystkie podstawowe informacje. 

Otrzyma em odpowied , e ustalenie ma charakter 

odgórny. Mimo wszystko nie zgodzi em si . Spró-

bowa em i  na kompromis, usun em w sumie 25 

pozycji, pozostawiaj c te nios ce najistotniejsze in-

formacje. Niestety, usuni te prace tak e zawiera y 

bardzo wa ne dane, st d „szczerbate” obecne ze-

stawy. Dylematów by o co niemiara. Nie znalaz o 

si  w literaturze, dla przyk adu, opracowanie Dr A. 

ab dzkiego zawieraj ce ostatnie, oryginalne, pi-

semne doniesienia o Coenagrion ornatum w Pol-

sce. To, niestety, pozycja niepublikowana, spoczy-

waj ca w szufladach urz dów, st d powszechnie 

niedost pna. Musia em wi c wybra  publikowan  

prac  Borkowskiego (1999), która powtarza te sa-

me dane cytowane za A. ab dzkim. Protestowali 

tak e i inni autorzy. Kompromis zosta  zaakcepto-

wany. Dzisiaj, gdy patrz  na cudownie bia  stron  

ko cz c  opracowanie O. cecilia, zapytuj : i po co 

to by o?  

Pole bitwy – zawieszenie broni 

 Potem teksty zagin y na kilka miesi cy. By o 

to tym bardziej zaskakuj ce, e podr cznik mia  

ukaza  si  w maju 2004 roku, na wej cie do Unii 

Europejskiej. A nie ukaza  si . Ze swoich termi-

nów si  wywi za em, druga strona umowy – nie. 

No, ale kary przewidziane dla tamtej strony by y 

daleko mniej dotkliwe. Jak si  pó niej dowiedzia-

em, nadzoruj cy przedsi wzi cie urz dnik francu-

ski musia  wyjecha  z Polski, a Profesor Z. Wit-

kowski zosta  w tym czasie podsekretarzem stanu 

w Ministerstwie i g ównym konserwatorem przyro-

dy. Wyobra am sobie, jakie trudne by o dla niego 

to przej cie od pracy naukowej do tak odpowie-

dzialnej urz dniczej. Nie mam wi c najmniejszej 

pretensji o powsta e opó nienie. 

Pole bitwy – harce 

 W lipcu 2004 roku obudzi o si  Ministerstwo 

przesy aj c propozycje poprawek. Ich generaln  

ide , przynajmniej w przypadku wa ek, by o z a-

godzenie (czytaj „rozmycie, sp ycenie”) konkretnej 

wymowy tekstów w zakresie diagnozy zagro e , 

zalece  ochronnych i proponowanych dzia a . I tak 

np. w miejsce zagro enia „regulacja koryt rzecz-

nych i id cy za tym spadek liczby miejsc dogod-

nych dla rozwoju larw”, nale a oby zdaniem Mi-

nisterstwa wstawi  „nieodpowiednia regulacja ko-

ryt rzecznych”. Jakby istnia a odpowiednia. W pre-

cyzyjnym okre leniu zagro enia „szybka i daleko 

posuni ta eutrofizacja wód na skutek dop ywu 

du ego adunku biogenów (wynik bezpo redniej 

aktywno ci cz owieka na zbiornikach, np. hodowli 

ryb, w dkarstwa, tak e sp ywu ze zlewni),” zapro-

ponowano usuni cie ca ej tre ci nawiasu. Pozosta e 

sformu owanie nie mia oby dla urz dnika prze o e-

nia praktycznego. A musimy pami ta , e Natura 

2000 ma by  programem realizowanym w praktyce 

i ka de s owo mo e mie  w przysz o ci znaczenie. 

Istotne jest zatem, e naciskano na wprowadzenie 

„ograniczenia” w dkowania i zarybiania na wy-

branych zespo ach torfianek w miejsce pierwotne-

go „zakazu”. Zaprotestowa em, razem z innymi 

autorami. Odrzucaj c cz  poprawek, w pewnych, 

mniej istotnych miejscach poszed em na kompro-

mis, eby nie dra ni  strony przeciwnej. A tak na 

marginesie, zupe nie nie rozumiem, dlaczego Mi-

nisterstwo rodowiska staje si  w przypadku tak 

wa nych dzia a  stron  przeciwn . Po harcach 

znów na kilka miesi cy zapad a cisza. 

Pole bitwy – ostatnie starcie 

 Nagle ruszy a lawina. Ju . Od razu. Natych-

miast. Przysz y teksty do pierwszej korekty autor-

skiej. Poprawek, z ró nych wzgl dów, nazbiera o 

si  sporo. Jak to zwykle bywa, niema o usterek za-

krad o si  do tekstów podczas ich obróbki redak-

cyjnej i sk adu. Instrukcje wprowadzenia poprawek 

przygotowa em tak prosto, jakby odbiorc  by  

przedszkolak, opisuj c ka d  poprawk  z osobna. 

Usilnie prosi em przy tym o przes anie mi drugiej 

korekty przed drukiem, ba em si  bowiem o los 

tekstu. Zapewniono mnie, e autorzy na pewno 

otrzymaj  opracowania do drugiej korekty, gdy  

liczba i skala poprawek s  du e. Da em si  u pi . 

Czeka em cierpliwie. I doczeka em si . Którego  

dnia listonosz przyniós  gotow  wydrukowan  

ksi k . Có  tam ta osoba wprowadzaj ca pierw-

sz  (i jedyn ) korekt  nie stworzy a. Po pierwsze, 

niektórych wa nych poprawek nie wprowadzi a. I 

tak np. na rycinie samiec C. ornatum jest ci gle sa-

mic  i na odwrót. Po drugie wprowadzi a niektóre 

poprawki, a przy ich wprowadzaniu wyprodukowa-

a nowy b d, niekiedy znacznie gorszy od pier-

wowzoru, np. „zjad a” sze  kolejnych s ów. Albo 

po czy a teksty mówi ce o ró nych zagadnieniach 

w jedno has o. Po trzecie, z liczby powsta ych no-

wych usterek, cho by literówek, odnosz  wra enie, 

e nawet nie sprawdzi a tego, co poprawi a. Ale nie 

zdradz  wszystkich sekretów, zapewne uwa ny 

czytelnik sam znajdzie co  „ciekawego”. Cho  ja 

bym wola , eby nie znalaz . W pierwszych chwi-
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lach mia em ochot  odta czy  taniec wojenny, po 

opadni ciu emocji wzi em przyk ad z Greka Zor-

by.  

Epilog 

 Napisa em d ugi, bardzo grzeczny i do bólu 

cis y list do moich redaktorów, bez pretensji, 

tylko z refleksjami. Cho  zdawa em sobie spraw , 

e lista „zas u onych” dla kszta tu i zawarto ci 

prac by a bardzo d uga. A  niewiarygodne, ile osób 

w czy o si  w to dzie o. Pozwoli em sobie tylko 

na jedn  rad , aby osob  zajmuj c  si  wprowa-

dzaniem korekt autorskich w wydawnictwie ko-

niecznie odizolowa  od tych zada  i wys a  na 

specjalne przeszkolenie. W odpowiedzi otrzyma-

em list od G ównego Konserwatora Przyrody t u-

macz cy pod o e wszystkich b dów i problemów. 

Dla przyk adu, okaza o si , e nasze pierwsze ko-

rekty autorskie zawieruszy y si  gdzie  w prze-

strzeni pocztowej mi dzy Krakowem i Warszaw  

na przeci g tygodnia, a gdy dotar y ju  wreszcie do 

Warszawy, czas tak nagli , e niemo liwe sta o si  

wys anie poprawionych tekstów do korekty dru-

giej. Podobno ornitolodzy sami pojechali do sto-

licy, eby dopilnowa  tej korekty. Te  bym tak 

zrobi , gdybym wiedzia . Profesor Z. Witkowski 

przepraszaj c za wszystko wzi  ca  win  na sie-

bie. Tym zyska  mój szacunek, bo przecie  wiem, 

e „zas u onych” by o wielu. 

Pos owie 

 Zgodnie z moj  filozofi  yciow , ciesz  si  z 

tego co jest. Czytelnik otrzymuje do r k wiedz  w 

pigu ce o danym gatunku, jego ekologii, biologii, 

sytuacji w Polsce, zagro eniach, wiedz  pozba-

wion  demagogii wynikaj cej z zachodnioeuro-

pejskiego spojrzenia. Szczególnie istotne jest mo-

e, w kontek cie przewidywanej realizacji progra-

mu Natura 2000, prze o enie tej wiedzy na prak-

tyk  ochrony i wytyczenie pewnych kierunków 

dzia ania. Prawdziwym wyzwaniem staje si  tu 

g boki regres tki ozdobnej. Podczas prac nad ra-

portem o krytycznych gatunkach wa ek w Europie 

zauwa y em, e podobne, negatywne tendencje 

rysuj  si  w ca ej pó nocnej cz ci zasi gu tej tki. 

Konieczne s  w jej przypadku zdecydowane dzia-

ania inwentaryzacyjne, poznawcze i ochronne. Po-

trzebne s  wi ksze rodki na te dzia ania, ale, nie-

stety, Ministerstwo nie zakwalifikowa o tego ga-

tunku do pierwszych programów realizuj cych za-

o enia Natury 2000. Jednak i bez tych rodków 

mo emy niema o zrobi  we w asnym zakresie, do 

czego gor co zach cam. 

BERNARD R. 2004a. Coenagrion ornatum (Sélys, 

1850), tka ozdobna. [w:] Adamski P., Bartel 

R., Bereszy ski A., Kepel A., Witkowski Z. 

[red.], Gatunki zwierz t (z wyj tkiem ptaków). 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 

2000 – podr cznik metodyczny, tom 6. Mini-

sterstwo rodowiska, Warszawa: 25-29. 

BERNARD R. 2004b. Ophiogomphus cecilia (Geoff-

roy in Fourcroy, 1785), Trzepla zielona. [w:] 

Adamski P., Bartel R., Bereszy ski A., Kepel 

A., Witkowski Z. [red.], Gatunki zwierz t (z 

wyj tkiem ptaków). Poradniki ochrony sied-

lisk i gatunków Natura 2000 – podr cznik me-

todyczny, tom 6. Ministerstwo rodowiska, 

Warszawa: 30-34. 

BERNARD R. 2004c. Leucorrhinia pectoralis 

(Charpentier, 1825), Zalotka wi ksza. [w:] 

Adamski P., Bartel R., Bereszy ski A., Kepel 

A., Witkowski Z. [red.], Gatunki zwierz t (z 

wyj tkiem ptaków). Poradniki ochrony sied-

lisk i gatunków Natura 2000 – podr cznik me-

todyczny, tom 6. Ministerstwo rodowiska, 

Warszawa: 35-38. 

 

Czym oznacza  polskie wa ki? Cz  1. Imagines 

Pawe  BUCZY SKI, Grzegorz TO CZYK 

Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 1. 

Imagines. – For the beginner who would like to study 

dragonflies the major problem is literature. It was 2005 

when the first national key to imagines was published, 

and the only key to larvae and exuviae still remains in 

the manuscript form. Thus the authors present the main, 

recently published and available keys, useful in study-

ing national adult dragonflies. These are in most cases 

the keys included in monographs of European dragon-

flies as well as in the compilations of the faunas of 

neighbouring countries (Germany, the Ukraine, Czech 

Republic). Newly published atlas of the dragonflies of 

Switzerland was highly evaluated. Some other atlases 

for using in the field were also discussed. 

 Oznaczenie zebranego materia u jest powa -

nym problemem dla osoby zaczynaj cej si  intere-

sowa  wa kami Polski. Tym bardziej, e w a ciwie 

brak krajowego pi miennictwa w tej materii. Do-

piero w czerwcu br. ukaza  si  pierwszy klucz do 

imagines (WENDZONKA 2005), a jedyny klucz do 

larw wylinek autorstwa TO CZYKA i in. (2000) jest 
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