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w ostatnim wier wieczu, wylot i fenologi , ro-

dowisko yciowe imagines i charakterystyczne ce-

chy ich ekologii behawioralnej, siedlisko larw, 

zagro enia oraz realizowane i zalecane zabiegi i 

rodki s u ce ochronie danej wa ki. Literatura, nie 

cytowana w tek cie, zebrana jest, w postaci najis-

totniejszych pozycji, osobno pod cz ci  opisow . 

Przyzwyczajonemu do klasycznego stylu cytowa-

nia róde  troch  przeszkadza ten brak bezpo red-

nich odniesie . Z drugiej jednak strony jak si  po-

toczy cie czyta te teksty, gdy nie przerywaj  ich 

dziesi tki cytowa  po ka dym zdaniu. My l , e w 

takiego rodzaju opracowaniu takie odst pstwo od 

regu y mo na zaakceptowa . 

 Opisowi towarzysz  wspomniana barwna ryci-

na samca lub dwie – samca i samicy, oraz umie-

j tnie skomponowany zestaw graficzny, zawieraj -

cy map , diagram sezonowego wyst powania ima-

gines w dekadach oraz diagram rozmieszczenia 

pionowego. Ten ostatni, dzi ki interesuj cemu roz-

wi zaniu, niesie znacznie wi cej informacji od kla-

sycznego wzorca znanego z innych monografii kra-

jowych: skal  oparto w nim nie na zwyk ych prze-

dzia ach wysoko ci, ale na osiemnastu termicznych 

strefach wysoko ciowych o okre lonej (i opisanej 

wcze niej) charakterystyce. Takich pomys owych 

rozwi za  kumuluj cych informacje jest wi cej. 

Jeden rzut oka na plastyczn  map  i ju  wiem, 

dlaczego Oxygastra curtisii „ci nie si ” na ma ym 

cyplu kantonu Tessin, jak niewybredna jest Aeshna 

cyanea i jak Erythromma lindenii kolonizuje kraj 

dolinami rzecznymi. I cho  raz zazdroszcz  Szwaj-

carom niewielkich rozmiarów ich kraju. Du o 

wi kszej Polski nie b dzie tak atwo przedstawi  w 

polskim Atlasie. Zastanawiam si  jednak, czy 

oprócz okresu stwierdzenia (3 przedzia y czasowe) 

punkty na mapach nie mog y ukazywa  innych 

cennych informacji, zw aszcza kategorii stwier-

dze  odzwierciedlaj cej stopie  rodzimo ci gatun-

ku. Oczywi cie, nie da oby si  zawrze  tego 

wszystkiego na jednej mapie, potrzebna by by a 

druga, równoleg a. Ale czy przy tak ma ym kraju 

nie warto by o spróbowa ? A mo e po prostu dane 

nie by y wystarczaj ce. 

 Teksty uderzaj  swoj  zwi z o ci  i zag sz-

czeniem informacji. Ka de s owo tutaj „wa y”, nie 

ma nic zb dnego, nic zbyt atwo wypowiedziane-

go. Nic ponad to, co jest pewne lub wysoce praw-

dopodobne. A  czasami boli ta oszcz dno , przy-

najmniej mnie, który lubi szczegó y (i z tego 

powodu kocha „Wa ki Badenii-Wirttembergii” 

(STERNBERG, BUCHWALD 1999, 2000)). Nie raz ju  

jednak do wiadczy em, jak atwo si  w szczegó-

ach i domys ach zapl ta , dlatego chyl  czo a z 

szacunkiem przed szwajcarsk , bezpieczn  precyz-

j  opracowania. Zna  tu r k  pierwszego redakto-

ra. 

 Na koniec jeszcze pytanie: czym jest omawia-

ne opracowanie? Wyczerpuj c  monografi , co 

móg by sugerowa  tytu  i niektóre rozdzia y w 

omówieniu gatunków? Ale zabrak o do tego prze-

cie  wielu innych aspektów ich biologii. Czy atla-

sem rozmieszczenia rozbudowanym o tre ci bio-

logiczne i „ochroniarskie”? W pierwszej chwili 

pomy la em, e redaktorzy nie mieli tu chyba zbyt 

jasnej koncepcji i wymieszali jedno z drugim. Gdy 

si  uwa niej przyjrze , dostrzega si  jednak b ys-

kotliwy zamys : opracowanie prezentuje wyst po-

wanie gatunków w Szwajcarii w ró nych aspektach 

przestrzeni i czasu! Nie jest to wi c tylko atlas 

biogeograficzny, ale prawdziwa monografia wyst -

powania gatunków. Znowu chyl  czo a. I cho  

ksi ka kosztuje 42 Euro, gor co namawiam za-

awansowanych zapale ców-bibliofilów do jej za-

kupu. 
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Nowa wersja CD-ROM „Dragonfly Research” 

Pawe  BUCZY SKI 

The new version of the CD-ROM “Dragonfly Re-

search”. – The synopsis of the second edition of elec-

tronic publishing – a compendium of the most impor-

tant information for an odonatologists. Comparing with 

the first edition (SCHORR, LINDEBOOM 2003), the 

second one is extended (literature base, the list of world 

dragonfly species) and technically improved (more 

readable interface, easier searching). This edition con-

tains two interesting PhD theses as PDF-files. The pro-

gram was estimated as a very valuable help in odo-

natological studies. 
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 Pierwsze wydanie omawianej pozycji by o for-

poczt  publikacji elektronicznych w europejskiej 

odonatologii (SCHORR, LINDEBOOM 2003). Zyska o 

te  zainteresowanie odonatologów, czego najlep-

szym dowodem jest ukazanie si  drugiej edycji: 

SCHORR M., LINDEBOOM M. (eds) 2004. Dragonfly 

Research 2. Nak adem autorów, Zerf – Tübingen. 

ISSN 1438-034X. Cena 50 €. 

 Podobnie jak wersja z roku 2003, zawarto  

p yty instaluje si  na twardym dysku jako program 

Dragonfly Research. G ówne elementy programu 

s  takie same, lecz znacznie je uzupe niono. S  to: 

baza literatury zawieraj ca 21 191 pozycji (w 1. 

wydaniu by o ich 18 750), z przyporz dkowa-

niem geograficznym ka dej pracy, s owami 

kluczowymi i list  najwa niejszych wymienio-

nych gatunków; 

lista wa ek wiata obejmuj ca 5608 gatunków (1. 

wydanie – 5566), z: nazw  obowi zuj c , nazw  

oryginaln , synonimami oraz przynale no ci  do 

rodzaju, rodziny i podrz du; 

164 zdj cia wa ek (liczba bez zmian).  

Te elementy s  ze sob  funkcjonalnie po czone, 

dane s  atwe do sortowania i wyszukiwania. 

 Nowo ci  s  prace doktorskie obronione w 

roku 2004 na Hochschule Vechta (Niemcy), udo-

st pnione jako pliki pdf: 

Holger HUNGER, „Naturschutzorientierte, GIS-

Gestützte Untersuchungen zur Bestandssituation 

der Libellenarten Coenagrion mercuriale, Leu-

corrhinia pectoralis und Ophiogomphus cecilia 

(Anhang II FFH-Richtlinie) in Baden-Württem-

berg” (229 stron, 69 rysunków, 42 tabele), 

Bernd TROCKUR, „Untersuchungen zur Habitats-

wahl von Epitheca bimaculata Charpentier, 

1825” (291 stron, 66 rysunków, 97 tabel). 

Oba doktoraty s  godne uwagi. 

 „Dragonfly Research 2” ma wszystkie zalety 

pierwszego wydania (cf. BUCZY SKI 2003) i mo e 

by  bardzo pomocny jako zintegrowane ród o 

informacji o wa kach – lub, w najgorszym razie, 

jako punkt wyj cia do poszukiwa  literatury. Przy 

tym poprawiono stron  techniczn  programu. Inter-

fejs jest bardziej przejrzysty, wyszukiwanie i se-

gregowanie danych s  atwiejsze, program nie za-

wiesza si  przy szybkim przegl daniu zdj , co si  

uprzednio zdarza o. 

 Wymagania sprz towe s  niewygórowane: 

system Windows NT, Windows 95 lub nowszy, 

RAM 32 MB, rozdzielczo  ekranu 800x600. 

 Podsumowuj c: omawiane wydawnictwo jest 

przydatne, zw aszcza dla osób dzia aj cych na polu 

szerszym ni  lokalna faunistyka. Zawiera interesu-

j ce zestawienia danych, pozwala zaoszcz dzi  

wiele czasu i pracy przy kwerendach literaturo-

wych. Niestety, cena – przy obecnym kursie euro 

ponad 200 z  – w polskich warunkach mo e by  

zaporowa. 
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Polskie i dotycz ce Polski prace odonatologiczne opublikowane w I po owie roku 2005, 

z uzupe nieniem wykazu za rok 2004 

Pawe  BUCZY SKI 

Polish and dedicated to Poland odonatological papers 

published in the 1
st
 half of the year 2005 and additions 

to the year 2004. – In the reported year period, 18 pa-

pers were published, one master thesis was written. The 

list of papers from 2004 was also complemented (refe-

rences marked with an asterisk: three publications and 

one licenciate thesis). The list does not contain the pa-

pers published in Odonatrix – they are included in the 

separate index at the end of this bulletin. 

 Poni ej przedstawiam wykaz pozycji opubli-

kowanych w pierwszym pó roczu roku 2005. Do-

czam do niego uzupe nienia do wykazu za rok 

2004 – te prace s  oznaczone gwiazdk  (*). 

 Jak wida  po liczbie i randze prac, minione 

pó rocze by o owocne dla polskiej odonatologii. 

Ra  jedynie opó nienia w ukazywaniu si  wy-

dawnictw i zwi zane z tym fa szowanie dat pu-

blikacji – czasopism (nawet tych „porz dnych”), 

ale i monografii. Maskowanie wsteczn  dat  o-

pó nie , nawet je li s  zrozumia e wobec mizerii 

finansowej wielu instytucji naukowych, jest zwy-

czajem niekorzystnym i wielokrotnie krytykowa-
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