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Ró no ci  (Varia)  

Wa ki w Sieci. Cz  1. Polska 

Pawe  BUCZY SKI 

Dragonflies in the Net. Part 1. Poland. – The presenta-

tion of Polish websites. The character of a monograph 

refers only to two of them: the website of the Odonato-

logical Section of the Polish Entomological Society 

(PES) (No. 1 in the review below) and partly out-of-

date “Dragonflies (Odonata) of Poland” website (2). 

Websites with:  

- on-line versions and/or abstracts of the papers on dra-

gonflies (3, 4, 8-11, 19, 20), 

- original data (7), 

- the base of Polish scientists (5), 

- the review of nature protection law (12), 

- data on the dragonflies of protected areas (13-15), 

- popular-scientific texts (16-18, 21, 22), 

- photo galleries (6, 23-25), 
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- discussion fora (26, 27), 

- information on the activities of the Odonatological 

Section PES (28), 

are given too. 

 Internet staje si  coraz wa niejszym, dla wielu 
osób g ównym ród em informacji na ró ne tema-
ty. Tak e o owadach. Za  akurat wa ki nale  do 
owadów, którym po wi cono szczególnie wiele 
stron WWW. Warto wi c im si  przyjrze . 
 Zaczynam przegl d od stron polskich, niestety 
wci  ma o licznych. Jak wida  zw aszcza po zni-
komej liczbie witryn o charakterze monograficz-
nym, mamy wci  du o do zrobienia. 

1. http://www.entomo.pl/wazki/index.php 

Wa ki – strony Sekcji Odonatologicznej 

Powsta a w kwietniu br. strona naszej sekcji. Zo-
sta a stworzona i jest administrowana przez Jacka 
Wendzonk , na pocz tek w du ej mierze z wyko-
rzystaniem materia ów ze strony „Wa ki (Odonata) 
Polski”. B dziemy nad ni  pracowa  i systematycz-
nie j  rozwija . Serdecznie zapraszamy do wspó pra-
cy w tym dziele. 
 Strona zawiera: ogólne informacje o wa kach, 
galeri  zdj , aktualne komunikaty nt. Atlasu roz-
mieszczenia wa ek Polski, klucz do imagines, po-
rady metodyczne, wykaz gatunków chronionych, 
list  polskich odonatologów i swoist  tablic  og o-
sze . Jest tu te  dost pny nasz biuletyn, jako plik 
pdf. Cz  dzia ów jest jeszcze w budowie. 

2. jezioro.com.pl/fauna/systematyka.html?id=85 

Wa ki (Odonata) Polski 

Strona Paw a Buczy skiego, Grzegorza To czyka i 
Jacka Wendzonki. Niedoko czona, nieaktualna, i 
tak pozostanie. Bowiem powsta a ju  strona Sekcji 
Odonatologicznej (patrz wy ej) i na niej znajduj  
si  bie ce informacje o wa kach Polski. 
 S  tu: ogólna charakterystyka rz du, wykaz 
gatunków krajowych (nazwy polskie i aci skie), 
informacje o ochronie gatunkowej (wed ug rozpo-
rz dzenia z roku 2001), krajowej Czerwonej li cie, 
lista polskich odonatologów, zbiór linków. 

3. www.iop.krakow.pl/pckz 

Czerwona ksi ga zwierz t Polski. Bezkr gowce 

Wersja on-line II edycji, z tekstami o: Coenagrion 

armatum (autor – P. Buczy ski), Nehalennia spe-

ciosa (R. Bernard), Cordulegaster boltonii (R. Ber-
nard), Somatochlora alpestris (S. Mielewczyk) i S. 

arctica (P. Buczy ski, G. To czyk). 
 

4. www.mos.gov.pl/pnrp 

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 

Witryna znanego kwartalnika po wi conego obsza-
rom chronionym. Zawiera abstrakty prac z tomów 
20-24 (od roku 2001). Prace z tomów 22-24 mo na 
ci gn  w ca o ci, jako pliki pdf. 

 Aktualnie dost pnych jest 14 prac z danymi o 
wa kach, w tym 12 jako pliki pdf. 

5. bazy.opi.org.pl/ 

O rodek Przetwarzania Informacji (OPI) 

OPI dokumentuje badania naukowe prowadzone w 
Polce. Baza zawiera dane o pracach realizowanych 
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Informaty-
zacji, pracach doktorskich i habilitacyjnych oraz o 
ludziach nauki ze stopniem naukowym co najmniej 
doktora. S  tu informacje o kilku polskich odona-
tologach i cz ci ich projektów badawczych.  

6. www.owady.ires.pl/ 

Owady okolic Dubiecka 

Dzie o Bogus awa Dara a, naszego wspó pracow-
nika w ramach projektu „Atlas rozmieszczenia 
wa ek Polski”. Zawiera m.in. liczne, pi kne zdj -
cia wa ek, u o one w uk adzie systematycznym. 

7. www.bocian.org.pl/programy/uzytki/ 

U ytki ekologiczne szans  dla zachowania ró no-
rodno ci biologicznej w ka dej gminie 

Prezentacja wyników tytu owego projektu, piloto-
wanego przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bo-
cian”. Jak dot d, w trzech gminach opracowano w 
ró nym stopniu 18 u ytków. Z 6 z nich podano po 
1-2 gatunku wa ek. 

8. www.salamandra.org.pl/magazyn 

Internetowy Magazyn Przyrodniczy „Salamand-
ra” 

Strona zawiera popularnonaukowe teksty Rafa a 
Bernarda: „Fasycunj cy wiat wa ek” oraz „Intym-
ne ycie wa ek” (cz  I, II i III). Gor co polecam! 

9. www.uwm/edu.pl/trichopteron 

Trichopteron 

Internetowa wersja biuletynu Sekcji Trichopterolo-
gicznej Polskiego Towarzystwa Entomologiczne- 
go. Wszystkie jego numery mo na ci gn  jako 
pliki pdf. W numerze 14 znajduje si  przegl dowa 
praca P. Buczy skiego i E. Serafin „Wa ki i chru -
ciki”. 
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10. www.hydro.biol.uw.edu.pl/zhuw/pub/kosmos199
9/ 

Zwierz  wobec drapie cy: ekologia drapie nictwa 
w rodowisku wodnym 

Prace z „Kosmosu” 48(4), 1999. W tym zawieraj -
cy wiele uwag o wa kach artyku  P. Koperskiego 
„Mechanizmy obrony przed drapie nictwem u bez-
kr gowców litoralnych”. 

11. http://www.szprotawa.bip.net.pl/?c=389 

Biuletyn Informacji Publicznej. Urz d Miejski w 
Szprotawie 

Znajduje si  tu artyku  J. Ryszawego i M. Boryny 
pt. „Przyroda Ziemi Szprotawskiej” (pogranicze 
Wa u Trzebnickiego i Niziny l sko- u yckiej). I 
tylko tu, bo jak dot d nie ukaza  si  drukiem. 
 Autorzy podaj , na podstawie w asnych obser-
wacji, 12 gatunków wa ek ze Stawów Bobrowi-
ckich (k. wsi Bobrowice). Najbardziej interesuj -
cy jest Cordulegaster boltonii. Jego stanowisko -
czy znane dot d obszary wspó czesnego wyst po-
wania gatunku na po udnie od ar i w okolicach 
S ubic (BERNARD 2004). 

 W wielu miejscach wa ki pojawiaj  si  na lis-
tach zwierz t chronionych oraz w t umaczeniach 
tekstu i za czników Konwencji Berne skiej i Dy-
rektywy Siedliskowej. Najbardziej godna polecenia 
(pewna i stale aktualizowana) jest witryna Klubu 
Przyrodników ze wiebodzina z dzia em „Prawo 
ochrony przyrody”: 
12. eko.org.pl/lkp/prawo_html/prawo_main.html  

 Informacje o wa kach lub ich zdj cia, mo na 
te  znale  m.in. na nast puj cych stronach: 

13. www.wigry.win.pl/owadywodne/s 
Strona po wi cona owadom wodnym Wigier-
skiego Parku Narodowego, ze zdj ciami wa ek 
i z list  gatunków wykazanych z parku. 

14. www.lkp.org.pl/dpn/ 
Dane o Drawie skim Parku Narodowym, w 
tym lista wa ek parku, opracowna przez Rafa a 
Bernarda na podstawie literatury i w asnych 
bada  do operatu ochrony fauny. 

15. www.barycz.pl/ 
Serwis „Dolina Baryczy”, tworzony z inicjaty-
wy Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju i Pol-
skiego Towarzystwa Przyjació  Przyrody „Pro 
Natura”. Zawiera troch  danych o wa kach. 

16. www.mikrojezioro.met.pl/atlas_zw/ 
„Mikrojezioro” – strona o faunie wodnej, z 
krótk  charakterystyk  i zdj ciami larw wa ek. 

17. http://www.robale.pl/ 
Serwis entomologiczny, zawiera charakterysty-
k  rz du i kilka krótkich tekstów o wa kach. 

18. darkraptor.fateback.com/ 
„Owady i nie tylko... czyli wszystko o sze cio-
nogach”. Sympatyczna strona popularyzator-
ska, z rozdzia em o wa kach. 

19. www.przyrodapolska.pl/ 
Strona pisma „Przyroda Polska”, z dost pem 
do popularnonaukowych tekstów nt. wa ek. 

20. www.eko.org.pl/~psz/ 
Strona pisma „Przyroda Sudetów Zachodnich”, 
z abstraktami kilku prac o wa kach. 

21. www.staw.aplus.pl 
Strona Leszka Bieleckiego pt. „Mój staw”. 
Kronika przydomowego stawu, z licznymi fo-
tografiami wa ek i uwagami na ich temat. 

22. www.pmp.p-net.pl/ 
Kolejna strona typu „moje oczko wodne” (i je-
go wa ki), tym razem autorstwa Przemys awa 
Polocha z Leszna. 

23. www.rsi.com.pl/~sp9nvy/ 
Strona Tomasza Kasiaka. Zawiera m.in. porady 
warsztatowe, jak fotografowa  wa ki, i zdj cia 
tych e. 

24. http://www.stopa.cso.pl/ 
Po wi cona makrofotografii strona Arkadiusza 
Stopy, z poradami technicznymi i kilkoma fo-
tografiami wa ek. 

25. swiatfotografii4.webpark.pl/ 
Strona Roberta Piwko, m.in. ze zdj ciami wa-
ek. 

 Z forów dyskusyjnych warto odwiedzi , ze 
wzgl du na cz sto pojawiaj ce si  w tki odonato-
logiczne: 
26. www.entomo.pl/forum/ 
27. www.bocian.org.pl/forum/ 

 Na koniec zapraszam na stron  PTE, na której 
w dziale „Sekcje” dost pne s  informacje o dzia a-
niach Sekcji Odonatologicznej: 
28. www.pte.au.poznan.pl/ 
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