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RUS I. 2004. Soupis vážek (Odonata) zjišt ných v 

rámci VI. Odonatologických Dn  v ervnu 

2003 na Jižní Morav . [W:] L. Hanel (red.), 

Važky 2004. Sbornik referát  VII. celostátniho 

seminá e oodonatolog v Krušných horách. ZO 

SOP, Vlašim, Vlašim: 6-9. 

 

                               

IV Mi dzynarodowe Sympozjum Odonatologiczne Worldwide Dragonfly 

Association, Pontevedra (Hiszpania), 26-30 lipca 2005 – sprawozdanie 

Rafa  BERNARD 

4th WDA International Symposium of Odonatology, 

Pontevedra (Spain), 26-30 July 2005 – a report. – Re-

port on the Symposium, focused on most interesting 

events, papers and posters, is presented. 

 wiatowa spo eczno  odonatologów spotka a 

si  tym razem w hiszpa skiej Galicji, w uroczym i, 

o dziwo, deszczowym mie cie Pontevedra. Czwar-

te Sympozjum Worldwide Dragonfly Association 

zgromadzi o w dniach 26-30 lipca 2005 roku 113 

odonatologów z 26 krajów. W nowoczesnych wn -

trzach Szko y Le nictwa Uniwersytetu Vigo go ci  

nas jeden z  autorytetów wspó czesnej odonatologii 

europejskiej, Adolfo Cordero Rivera wraz z zespo-

em. Ze wzgl du na wyjazd badawczy na otw , 

mój pobyt na sympozjum trwa  tylko dwa dni, ale i 

ten krótki czas przyniós  niema o wra e . 

 Zaprezentowano 60 referatów w kilku zesta-

wach tematycznych oraz 33 postery. W ród tych, 

które mia em okazj  us ysze , na szczególne zain-

teresowanie zas ugiwa  cykl referatów „Lasy i 

wa ki”. Rozpocz  go 76-letni „wielki” Profesor 

Philip Corbet, w i cie koncertowym stylu rozpra-

wiaj c o lasach jako siedliskach dla wa ek. Moj  

uwag  przyku  tak e Göran Sahlén arcyciekawym 

wyst pieniem o specjalistach i generalistach w ród 

wa ek w kontek cie znaczenia otoczenia le nego. 

Niezbicie wynika o z niego, e ródle ne wody s  

domen  tych pierwszych, gdy otwarte krajobrazy 

faworyzuj  mniej wybrednych. 

 Jak zwykle nie zawiod o ma e stwo Rüppel-

lów, Georg i Dagmar, racz c publiczno  sugesty-

wnymi pokazami filmowymi. Ich wyst pienia do-

tyczy y mo liwo ci badawczych, jakie stwarza re-

jestracja behawioru wa ek w technice „slow mo-

tion” oraz behawioralnej komunikacji wewn trzga-

tunkowej poprzez charakter lotu. Na zako czenie, 

Dagmar podarowa a Profesorowi Corbetowi w 

imieniu grona autorskiego wie utk  monografi  

europejskich Calopterygidae. Wzruszaj cy moment 

zako czy y salwy miechu, gdy spó niony fotograf 

poprosi  Dagmar Hilfert-Rüppell i Philipa Corbeta 

o powtórzenie ceremonii przekazania i poca unku, 

a sala jednym g osem zakrzykn a: „please, in slow 

motion”. 

 Na Sympozjum da  si  te  poczu  powiew 

nowych trendów w odonatologii, zw aszcza coraz 

cz ciej wykorzystywanych metod genetyki mole-

kularnej. Zagadnienia obj te wspólnym has em 

„genetyki ekologicznej” by y tre ci  dwóch refera-

tów i dwóch posterów, których w ka dym przy-

padku motorem by a Heike Hadrys. Wydaje si , e 

analizy struktury i dynamiki populacji, polimor-

fizmu wewn trzgatunkowego, historii gatunków, a 

tak e biogeograficzne i filogenetyczne, oparte na 

zdobyczach nowoczesnej genetyki, to kierunki, 

które ju  w najbli szych latach zrewolucjonizuj  

wiatow  odonatologi . 

 Absolutnym jednak hitem pierwszych dwóch 

dni by  referat ameryka skiego duetu R. Olberg i 

A. Worthington „Dragonfly prey capture: Vision, 

decision, and flight”. Na pokazywanym w zwolnio-

nym tempie filmie ujrzeli my, jak ameryka scy 

specjali ci prowokowali wa ki w wolierze do ata-

ków na sztuczn  przyn t  (genialny pomys !), jak 

przebiega o zauwa anie i namierzanie przez wa -

k , jak „rodzi a si ” jej decyzja, a nast pnie, w naj-

mniejszych szczegó ach, przebieg ataku. Przy tym 

opisana b yskawiczna „kalkulacja” wa ki (charak-

terystyczne ruchy g ow !), a w jej wyniku przewi-

dywanie toru lotu ofiary i punktu uderzenia, mog y 

wprawi  w zdumienie nawet bardzo do wiadczo-

nego odonatologa. 

 W ród posterów zainteresowa y mnie szcze-

gólnie dwa zwi zane z wp ywem zmian klimatycz-

nych. Pierwszy, autorstwa Liudmily Khrokalo, 

traktowa  o ekspansji Crocothemis erythraea na 

Ukrainie (dlaczego w Polsce ci gle mamy tak nie-

wiele danych o tym gatunku?). Drugi natomiast, 

przygotowany przez holenderski tercet, ukazywa  

wyra ne przesuni cia czasowe szczytowych okre-

sów lotu wybranych gatunków w ostatnich latach 

(jak e bardzo przyda aby si  krajowa baza danych 



 2 (1), stycze  2006 22

 

w tym temacie). 

 Kulminacyjnym momentem mojego pobytu 

by o spotkanie Odonata Specialist Group Species 

Survival Commission IUCN (Grupa Odonatologi-

czna Komisji Gatunków Gin cych IUCN). Przed-

stawiciele wielkich ameryka skich jednostek zaj-

muj cych si  ochron  przyrody, Piotr Naskr cki, 

Polak, i to znany mi absolwent pozna skiego uni-

wersytetu, oraz Sacha Spector, zaproponowali 

przeprowadzenie gigantycznego projektu „Global 

Dragonfly Assessment”. Jego istot  mia aby by  

ocena stanu ka dego gatunku wa ki na wiecie i 

podsumowanie wiedzy o nim. Idea szczytna, ze 

wszech miar zas uguj ca na uwag . Niestety, za-

proponowany sposób przeprowadzenia zadania, w 

którym prac  wykonuj  nie maj cy nic wspólnego 

z wa kami projektodawcy i ich zespo y tech-

niczno-robocze, na podstawie mechanicznej ek-

strakcji danych z literatury i baz danych, a dopiero 

potem konsultuj  ten materia  odonatolodzy z ca-

ego wiata (czytaj: poprawiaj  setki naros ych 

bzdur i wykonuj  wszystko od nowa, b d c za to 

nazwani askawie konsultantami), wzbudzi  po-

wa ne kontrowersje. Jako cz onek wspomnianej 

Komisji bra em ju  wcze niej udzia  w interneto-

wej korespondencji na ten temat, a do Pontevedra 

przyjecha em specjalnie, by wzi  udzia  w dysku-

sji, nie taj  e jako opozycjonista (nie co do zasad-

no ci, ale co do formy), i zaproponowa  inne roz-

wi zania. Moje w tpliwo ci podziela a du a cz  

obecnych, w cznie z przewodnicz c  OSG, Viol  

Clausnitzer. Postanowiono jednak, e wobec rysu-

j cych si  mo liwo ci organizacyjnych i finanso-

wych warto spróbowa . Nale y jedynie mie  na-

dziej , e w trakcie ostatecznego opracowania pro-

jektu, zostanie on odpowiednio i m drze zmodyfi-

kowany. 

 Nast pne Sympozjum WDA odb dzie si  w 

2007 roku w Namibii, a na okres dwóch lat dzie-

l cych sympozja przewodnicz cym WDA zosta  

Prof. Hidenori Ubukata z Japonii. 

 

                               

Literatura i  recenzje  (Li terature  and rev iews)  

Czym oznacza  polskie wa ki? Cz  II. Larwy i wylinki 

Pawe  BUCZY SKI, Grzegorz TO CZYK 

Keys useful in identyfining Polish dragonflies. Part 2. 

Larvae and exuviae. – The most important literature 

useful in determinig of larvae and axuviae of Polish 

dragonfliea are reviewed and evaluated. The Authors 

describe the newest publications first of all, but some 

older keys are mentioned that are important due to 

historilat or didactical reasons. 

 W poprzednim numerze „Odonatrix” omówili-

my najwa niejsze prace przydatne do oznaczania 

imagines wa ek wyst puj cych w Polsce (BUCZY -

SKI, TO CZYK 2005). W niniejszym tek cie zajmuje-

my si  kluczami do larw i wylinek. 

 Warto przpomnie , e pierwszy polski klucz 

do larw opracowa  DZI DZIELEWICZ (1902) – ta mo-

nografia, dzi  zapomniana, nie ust puje najlepszym 

osi gni ciom ówczesnej odonatologii europejskiej. 

Oczywi cie, dzi  ma znaczenie wy cznie histo-

ryczne. Tak wi c przez wiele lat polscy odonatolo-

dzy korzystali tylko z pozycji obcoj zycznych. 

 Kolejny klucz pojawi  si  prawie po 100 latach 

(TO CZYK i in. 2000), przygotowano go na u ytek 

uczestników Warsztatów Bentologicznych Polskie-

go Towarzystwa Hydrobiologicznego. Jednak po-

zostaj c w maszynopisie jest trudno dost pny, po-

siadaj  go w zasadzie tylko uczestnicy warsztatów 

i autorzy. W bie cym roku powinien si  ukaza  

klucz autorstwa twórców niniejszego tekstu, jako 

suplement Odonatrix. 

 Jako e wiedz  o larwach wa ek gromadzono 

znacznie wolniej, ni  o imagines, omawiamy tu 

prawie wy cznie pozycje z ostatnich kilkunastu 

lat. Starsze s  albo niedok adne, albo zawieraj  po-

wa ne b dy i luki przynajmniej w cz ci oma-

wianych rodzin. Niemniej, uwzgl dniamy kilka 

starszych prac, które mimo utraty aktualno ci w 

wielu miejscach s  warte uwagi. Bardzo trudno 

zdecydowa , które opracowanie jest najlepsze i 

które bezwzgl dnie nale y poleci . Wszystkie za-

wieraj  wi ksze lub mniejsze niedoci gni cia. 

Ocena jest utrudniona tym bardziej, e autorzy ni-

niejszego przegl du oznaczaj  larwy wa ek ju  od 

lat kilkunastu i potrafi  okre li  przydatno  po-

szczególnych opracowa  ze swojego punktu 

widzenia. Mamy jednak nadziej , e w a nie do-

wiadczenie pozwoli o nam poczyni  w miar  o-

biektywne opisy. 
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