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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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dost pny tylko w maszynopisie i kr y w „drugim 
obiegu”. 
 Naszym celem jest przedstawienie pozycji naj-
bardziej przydatnych w opracowywaniu fauny Pol-
ski. Uwzgl dniamy tylko prace obejmuj ce ca o  
fauny – pomijamy wi c liczne na naszym rynku 
ksi eczki omawiaj ce (nieraz b dnie) 10 czy 15 
najpospolitszych gatunków. Natomiast z literatury 
fachowej skupiamy si  na dzie ach wydanych nie-
dawno, wci  dost pnych w ksi garniach (cho  ra-
czej nie w kraju). 
 Starsze publikacje, z których wiele równie  
zas uguje na uznanie, zwykle nie s  ju  dost pne, 
chyba e w dobrze zaopatrzonych bibliotekach bio-
logicznych. Spo ród nich nie do pobicia jest wci  
klucz SCHMIDTA (1929), mimo drobnych nie cis-
o ci przy cz ci gatunków z rodzaju Aeshna. Do-

skona e s  zw aszcza rysunki – naszym zdaniem, 
do dzi  nie opublikowa  lepszych. 
 W tym tek cie przedstawiamy pi miennictwo 
do oznaczania imagines. W nast pnym numerze 
Odonatrix omówimy klucze do larw i wylinek. 

WENDZONKA J. 2005. Klucz do oznaczania do-
ros ych wa ek (Odonata) Polski. Odonatrix 1 
(Suplement 1): 1-26. 
Klucz opracowany g ównie na potrzeby osób u-
czestnicz cych w programie „Atlas rozmieszcze-
nia wa ek Polski” – w ró nym stopniu znaj cych 
wa ki. Dlatego jest zwi z y i prosty, oparty na 1-
2 cechach, i przejrzysty. Mocn  stron  klucza jest 
tak e szata graficzna: 133 czarno-bia e, oryginal-
ne rysunki. 
Praca godna polecenia i ze powodów merytory-
cznych, i jako jedyny klucz w j zyku polskim. 

ASKEW R.R. 2004. The dragonflies of Europe 
(revised edition). Harley Books, Colchester. 
Ksi ka zawiera m.in. dobry klucz z przejrzysty-
mi, czarno-bia ymi rysunkami. Jest on o tyle 
cenny, e obejmuje ca  faun  kontynentu, a wi c 
przydaje si  te  w razie z owienia gatunku nie 
wykazywanego dotychczas z Polski (MIELEW-
CZYK 1990, 1997). Wad  mo e by  cena (48 €). 
St d warto wyszuka  równie przydatne przy o-
znaczaniu pierwsze wydanie (ASKEW 1988), któ-
re po ukazaniu si  drugiej edycji powinno trafi  
do obiegu antykwarycznego. 
Ostrzegamy przy tym, by nie bra  na powa nie 
podawanych w obu wydaniach informacji o roz-
mieszczeniu geograficznym wa ek europejskich, 
zw aszcza w Europie rodkowej i wschodniej 
(por. BUCZY SKI, TO CZYK 2005). 

D’AGUILAR J., DOMMANGET J.-L. 1998. Guide 
des libellules d’Europe et d’Afrique du Nord. 
Delachaux et Nestlé, Lausanne. 
Francuskoj zyczna monografia obejmuj ca ca  
faun  europejsk . Do oznaczania s u  kolorowe 
tablice, cho  nie wszystkie rysunki s  wystar-
czaj co dok adne, by pozwoli  na atwe rozpo-
znanie danego gatunku. 

HANEL L., ZELENÝ J. 2000. Vážký (Odonata). 
Výzkum a ochrana. ZO SOP Vlašim, Vlašim. 
Ksi ka wydana dla osób uczestnicz cych w ba-
daniach wa ek Czech. Z naszego punktu widze-
nia w pe ni przydatna, z obszernym kluczem do 
oznaczania imagines oraz licznymi, dobrej ja-
ko ci kolorowymi zdj ciami. Obejmuje ca  fau-
n  Polski, a do tego gatunki u nas nieobecne ze 
wzgl dów zoogeograficznych. Jest to zaleta tej 
pozycji – zw aszcza bior c pod uwag , e w 
zwi zku ze zmianami klimatu mo na oczekiwa  
pojawienia si  w Polsce np. Lestes macrostigma 
czy Gomphus pulchellus. 

GORB S.N., PAVLJUK R.S., SPURIS Z.D. 2000. 
Strekozy (Odonata) Ukrainy – fainisti eskij ob-
zor. Vestnik Zoologii, Otdel’nyj veypusk No 15: 
3-155. 
Przegl d faunistyczny wa ek Ukrainy, po czo-
ny z kluczem do ich oznaczania. Klucz jest dobry 
merytorycznie i obficie zilustrowany czytelnymi 
czarno-bia ymi rysunkami. Z polskich gatunków 
brak w nim jedynie Aeshna caerulea i A. sub-

arctica elisabethae. Natomiast z wa ek nieobec-
nych w Polsce uwzgl dniono: Lestes macrostig-

ma, L. parvidens i Coenagrion mercuriale. 

SCHMIDT Eb. 2000. Odonata – Libellen (Imagi-
nes). [w:] H.-J. Hannemann, B. Klausnitzer, K. 
Senglaub (Red.), Exkursionsfauna von Deutsch-
land. Wirbellose: Insekten. 9., neubearbeitete 
Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Gus-
tav Fischer, Heidelberg – Berlin: 74-90. 
SCHMIDT Eb. 2000. Ordnung: Odonata, Libellen. 
[w:] Schaefer M. (Red.), Brohmer – Fauna von 
Deutschland. Ein Bestimmungsbuch unserer hei-
mischer Tierwelt. 20., überarbeitete Auflage. 
Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim: 245-256. 
Rozdzia y dwóch uznanych serii wydawniczych 
po wi conych faunie Niemiec. Oba s  podobne, 
bardzo zwi z e, zw aszcza w „Fauna von 
Deutschland” – co wynika z charakteru tych wy-
dawnictw. Obejmuj  ca o  naszej fauny, zawie-
raj  te  czarno-bia e ilustracje – niezbyt liczne, 
ale wystarczaj ce do identyfikacji owionych wa-
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ek. 
Polecamy przede wszystkim „Exkursionsfauna“. 
Jest obszerniejsza, z dok adniejszymi opisami. 
Przy tym t  seri  wydaje si  w por cznym for-
macie B5, w trwa ej, p óciennej oprawie, co jest 
istotne przy korzystaniu z ksi ki w terenie. 
Na rynku, zw aszcza w obiegu antykwarycznym, 
s  te  poprzednie wydania – równie przydatne 
jak te najnowsze. 

WILDERMUTH H., GONSETH Y., MAIBACH A. 
2005. Fauna Helvetica 2. Odonata. Die Libellen 
der Schweiz. Centre Suisse de cartographie de la 
faune, Schweizerische Entomologische Gesell-
schaft, Terraux. 
Pi knie wydana monografia, z du  liczb  bardzo 
dobrych, kolorowych i czarno-bia ych rycin (ca-
o ciowych i ze szczegó ami budowy morfolo-

gicznej). Pozwalaj  one na atwe oznaczenie nie-
mal wszystkich polskich gatunków wa ek. 
Podobnie jak w opracowaniu wa ek Czech, jest 
tu te  szereg gatunków po udniowych, które nie 
wyst puj  w Polsce. Natomiast brak dwóch ga-
tunków syberyjskich sensu lato: Coenagrion ar-

matum i Aeshna viridis. 
Jak przy „The dragonflies of Europe”, czynni-
kiem zniech caj cym do kupna mo e by  cena 
(42 €). 

JURZITZA G. 2000. Der Kosmos Libellenführer. 
Die Arten Mittel- und Südeuropas. Kosmos, 
Stuttgart. 
Bardzo solidnie opracowany i wydany atlas, 
przeznaczony przede wszystkim do pracy w te-
renie. Format kieszonkowy (10,7 x 18 cm), twar-
da oprawa. Ksi ka zawiera omówienia ca ej fau-
ny rodkowoeuropejskiej, w tym wszystkich wa-
ek Polski. Poszczególne gatunki przedstawiono 

na zdj ciach, przy których podano najwa niejsze 
dane o: morfologii imago, zagro eniu w Niem-
czech, pojawie imagines, wymaganiach rodowi-
skowych, behawiorze, cyklu yciowym. Obszer-
na cz  wst pna zawiera te  ogólne informacje 
o wa kach oraz dobre klucze z licznymi rysun-
kami. 
Jedyn  powa niejsz  wad  tej pozycji jest nie 
systematyczny, a rodowiskowy uk ad gatunków. 
Jako e wi kszo  z nich to eurytopy, powoduje 
to atwy do przewidzenia chaos. 

BELLMANN H. 1993. Libellen beobachten – be-
stimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg. 
Popularny atlas, bardzo podobny do „Der Kos-
mos Libellenführer”. Niestety – nie jest ju  do-

st pny w ksi garniach. Jednak niekiedy pojawia 
si  w obiegu wtórnym. 
Uk ad gatunków jest przejrzysty, systematyczny. 
G ówn  wad  tej ksi ki jest nie zawsze zado-
walaj ca jako  druku zdj . 

LEHMANN A., NÜß J.H. 1998. Libellen. Bestim-
mung, Verbreitung, Lebensräume und Gefähr-
dung aller Arten Nord- und Mitteleuropas sowie 
Frankreichs unter besonderer Berücksichtigung 
Deutschlands und der Schweiz. Deutscher Ju-
gendbund für Naturbeobachtung, Hamburg. 
Opracowanie o zakresie geograficznym i meryto-
rycznym podobnym jak wy ej omówione atlasy, 
ale w odró nieniu od nich oparte nie na zdj -
ciach, a czarno-bia ych rysunkach. Te rysunki, 
liczne, szczegó owe, bardzo przejrzyste, stanowi  
o sile ksi ki. Pozycja godna polecenia, tak e ze 
wzgl du na umiarkowan  cen  (8 €). Mo na z 
niej korzysta  w terenie, wydano j  w formacie 
A5, w laminowanych ok adkach. 

FISCHER C. 1984. Libellen Schleswig-Holsteins. 
Mitt. Zool. Mus. Univ. Kiel, Suppl. 2: 1-44. 
Starsza pozycja dotycz ca identyfikacji wa ek, o 
nieco mniejszej dok adno ci ni  wcze niej omó-
wione prace. Polecamy j  ze wzgl du na du  
przejrzysto  i walory dydaktyczne. Klucz jest o-
party o schematyczne czarno-bia e rysunki i nie-
zb dne komentarze. Pozwala na szybk  i pewn  
identyfikacj  gatunków, zw aszcza pocz tkuj -
cym odonatologom. Obejmuje wi kszo  spoty-
kanych w Polsce gatunków, poza: Onychogom-

phus forcipatus, Aeshna caerulea, Somatochlora 

alpestris, Orthetrum albistylum i O. brunneum. 
Niestety nie jest to pozycja obecnie dost pna. 

SANDHALL Å. 1987. Trollsländor i Europa. 
Stenström Interpublishing, Stockholm. 
Ksi ka w j zyku szwedzkim Jednak zawiera 
rysunkowy klucz do oznaczania wa ek, obejmu-
j cy wszystkie gatunki wyst puj ce w Polsce i 
nie tylko. Jest on oparty na czarno-bia ych ry-
sunkach, dobrze prezentuj cych cechy gatunko-
we. Przydatny dla osób pocz tkuj cych. 

Na koniec podajemy strony internetowe ze zdj cia-
mi gatunków wa ek wyst puj cych w Polsce: 

British Dragonfly Society 
http://www.dragonflysoc.org.uk/ 
Dragonflies and Damselflies of Europe 
http://fly.to/dragonflies 
Libellen Europas 
http://www.libellen.jochen.de/ 
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Nina’s Libellen (Odonata) 
http://groenhagen.net/nina/libellen/ 
Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württem-
berg 
http://www.sglibellen.de/ 

ASKEW R.R. 1988. The dragonflies of Europe. Har-
ley Books, Colchester. 

BUCZY SKI P., TO CZYK G. 2005. Nowy 
„Askew”, nowe rozczarowania. Odonatrix, 1 
(1): 17-19. 

MIELEWCZYK S. 1990. Wa ki – Odonata. [w:] J. 
Razowski (Red.), Wykaz zwierz t Polski. Tom 
I, cz  XXXII/1-20. Ossolineum, Wroc aw – 
Warszawa – Kraków: 39-41.  

MIELEWCZYK S. 1997. Odonata. [w:] J. Razowski 

(Red.), Wykaz zwierz t Polski. Tom V, Cz  
XXXII/24. Wyd. Instytutu Systematyki i Ewo-
lucji Zwierz t PAN, Kraków: 161. 

SCHMIDT Er.1929. Libellen, Odonata [w:] P. Broh-
mer, P. Ehrmann, G. Ulmer (Red.), Die Tier-
welt Mitteleuropas 4 (1b). Quelle & Meyer, 
Leipzig: 1-66. 

TO CZYK G., BERNARD R., BUCZY SKI P. 2000. 
Klucz do oznaczania wylinek i larw (ostatnie 
stadium) wa ek (Odonata) Polski. VII Ogólno-
polskie Warsztaty Bentologiczne, Pozna  – Je-
ziory, 5-27 maja 2000. Manuskrypt. 

WENDZONKA J. 2005. Klucz do oznaczania doros-
ych wa ek (Odonata) Polski. Odonatrix, 1 

(Suplement 1): 1-26. 

 

Szwajcarska precyzja 

Rafa  BERNARD 

Swiss precision. – „Dragonflies of Switzerland” ap-

pears as an excellent monograph presenting the occur-

rence of dragonflies in various aspects of the Swiss spa-

ce and time. The author comments on the contents and 

form of the book stressing its ‘smooth’ dignified ap-

pearance, richness of data, plasticity and informative-

ness of figures and maps, great precision and some eco-

nomy of species texts. 

WILDERMUTH, H., Y. GONSETH & A. MAIBACH 
(Hrsg.), 2005. Odonata – Die Libellen der 
Schweiz. Fauna Helvetica 12, CSCF/SEG, Neuchâ-
tel, 440 ss. 
  U schy ku zimy tego roku wiat o dzienne 
ujrza a monografia wa ek Szwajcarii. Prawdziwa 
gratka dla wszystkich, którzy interesuj c si  wa -
kami si gaj  po literatur  europejsk , ale tak e i 
dla tych, którzy... po prostu lubi  pi kne ksi ki. 
 Cho  jest to wydawnictwo zbiorowe autor-
stwa dwudziestu o miu odonatologów, mia bym 
powiedzie , e ksi ka w niejednym przypomina 
swojego g ównego redaktora, którego mam szcz -
cie zna  bardzo dobrze. Dystyngowana acz nieco 
oszcz dna w wyrazie, zwi z a, niezwykle konkret-
na i komunikatywna. Cechy te przejawiaj  si  po 
cz ci ju  w jej zewn trznym wygl dzie. Twarda 
ok adka i kredowy papier w kolorze ecree, a na 
nim starannie skomponowane ryciny i tekst pisany 
subteln , nieco ozdobn  czcionk , sprawiaj , e nie 
czuje si  tych 400 stron obj to ci i 1150 gramów 
wagi. Wtajemniczonego bibliofila zachwyc  ju  na 
pierwszy rzut oka kolorowe ryciny gatunków. Tak, 
tak, ryciny, a nie zdj cia, którymi cz sto zat oczo-

ne s  wspó czesne monografie. Spo ród 126 akwa-
reli, 96 namalowa  przed laty s ynny, ju  nie yj cy, 
szwajcarski odonatolog-malarz Paul-André Robert. 
To prawdziwe barwne cacka precyzyjnie operuj ce 
detalem. Jaka szkoda, e 30 pozosta ych akwareli 
trzeba by o zaczerpn  z europejskiej monografii 
ASKEW (1988). Proponuj  czytelnikowi prób . Jes-
tem przekonany, e bez trudu rozpozna, po gorszej 
jako ci i braku pewnego „ducha”, wizerunki gatun-
ków rodem z Askew (wyniki testu mo na spraw-
dzi  w spisie rycin przy ko cu ksi ki). Obrazu do-
pe nia 128 czarno-bia ych rycin tak e autorstwa 
Roberta. 
 Na monografi  sk adaj  si : dwucz ciowy 
wst p, zwi z e omówienie biologii i rodowisk wa-
ek (przy tych rodowiskach zabrak o mi troch  

jakiej  wyrazistej graficznej prezentacji) oraz his-
torii gromadzenia danych o wa kach Szwajcarii i 
powsta ej bazy danych, charakterystyka ostatnich 
zmian w odonatofaunie kraju, krótki rys przedsta-
wiaj cy t o geograficzne i biogeograficzne, uwagi 
wst pne do monografii gatunków wyja niaj ce 
m.in. stosowane okre lenia (co za precyzja!), mo-
nografie 84 gatunków zajmuj ce lwi  cz  ksi -
ki, wykaz pi miennictwa licz cy 477 pozycji, i na 
koniec niezb dne indeksy. 
 Oko zagranicznego specjalisty w pierwszym 
rz dzie biegnie ku omówieniu poszczególnych 
gatunków. Typowa gatunkowa monografia przed-
stawia w kolejno ci: ogólne rozmieszczenie gatun-
ku, jego wyst powanie w Szwajcarii, stan popu-
lacji i historyczny przebieg jego zmian, zw aszcza 
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