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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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 W tym miejscu nale y równie  podkre li , e 
oznaczaj c larwy wa ek (ale nie tylko), czasem, 
b d c niepewnym identyfikacji lepiej poprzesta  
na oznaczeniu rodzaju – taka informacja jest pew-
niejsza i lepsza ni  w tpliwie oznaczony gatunek. 
W przypadku larw wa ek z niektórych grup rzecz  
normaln  jest, e nie wszystkie okazy da si  jed-
noznacznie okre li . Tak jest np. z larwami Coen-

agrion puella i C. pulchellum, larwami Coenagrion 

hastulatum, C. lunulatum i C. armatum, niektórymi 
larwami agnic (Aeshna sp.) czy szablaków (Sym-

petrum sp.). 
 Koszt mo liwych do kupienia pozycji ksi ko-
wych podajemy w oparciu o oferty: 
- Goecke & Evers (www.insecta.de/) – ceny w €, 
- Pemberley Books – ceny w , 
- Czeskiego Zwi zku Ochrony Przyrody ( SOP) 

(www.csopvlasim.cz) – ceny w K . 
 Ze wzgl du na stale zmieniaj ce si  kursy wa-
lut, nie przeliczamy cen na z otówki. 

HEIDEMANN H., SEIDENBUSCH R. 2002. Die Li-
bellenlarven Deutschlands. Handbuch für Exu-
viensammler. Tierwelt Deutschlands, 72. Teil. 
Goecke & Evers, Keltern. 

Stanowczo najlepsza pozycja na rynku. Bardzo 
obszerna, z imponuj c  szat  graficzn . Ka da 
rodzina i ka dy gatunek s  szczegó owo omó-
wione, z uwzgl dnieniem wielu cech i ich zmien-
no ci. Podano te  obszerne informacje o rozmie-
szczeniu geograficznym, wymaganiach rodowi-
skowych, miejscach i czasie znajdowania wyli-
nek. 

Cena: 42 €. Mo na si  rozejrze  w antykwaria-
tach za niemal równie dobrym, starszym wyda-
niem (HEIDEMANN, SEIDENBUSCH 1993).  

GERKEN K., STERNBERG K. 1999. Die Exuvien 
Europäicher Libellen. Insecta, Odonata. (The E-
xuviae of European Dragonflies [Insecta Odona-
ta]). Arnika & Eisvogel, Höxter und Jena. 

Bardzo dobry i obszerny klucz do oznaczania 
wszystkich gatunków wykazywanych z Europy 
na podstawie wylinek. Wersja dwuj zyczna (nie-
miecki i angielski). Zawiera podstawowe infor-
macje na temat ekologii i rozmieszczenia po-
szczególnych gatunków. Dobór cech dostosowa-
ny jednak tylko do identyfikacji wylinek, nie 
zawsze odpowiedni w przypadku larw. 

Cena: 22 . 

ASKEW R.R. 2004. The dragonflies of Europe 
(revised edition). Harley Books, Colchester. 

Klucz w wersju podstawowej i jako taki bar-
dzo dobry. Nie ma tutaj informacji o „niuansach” 
morfologicznych. Rysunki dobre. Pozwala na 
pewne oznaczenie wi kszo ci gatunków. 

Cena: 48 €. Równie dobry klucz znajduje si  
w starszym wydaniu (ASKEW 1988), które po uka-
zaniu si  poprawionej edycji mo e trafia  do an-
tykwariatów. 

NORLING U., SAHLÉN G. 1997. Odonata, Dragon-
flies. [W:] A. Nilsson (red.), Aquatic Insects of 
Europe. A Taxonomic Handbook. Volume 2. 
Odonata – Diptera. Apollo Books, Stensrup: 13-
65. 

Bardzo ciekawe opracowanie, opatrzone do-
skona ymi rysunkami. Jedyny klucz pozwalaj cy 
oznacza  larwy wa ek ni szych stadiów. Nie jest 
to jednak opracowanie atwe w u yciu. Mo na je 
poleci  dla osób zaawansowanch w identyfikacji 
larw wa ek. 

Wysoka cena (82,50 €) wynika z faktu, e w 
tej starannie wydanej monografii (A4, gustowne 
twarde ok adki, kredowy papier, obfita grafika), 
rozdzia  o wa kach to ma y dodatek do kilkuset 
stron po wi conym muchówkom. 

MATUŠKINA N.O., CHROKALO L.A. 2002. Vizna nik 
babok Ukraini (Insecta, Odonata): li inki ta exzu-
vii. U bovij posibnik dlja studentiv biologi e-
skich special’nostej. Ukrainskiï fitosociologi niï 
centr, Kiev. 

Niewielki obj to ciowo klucz, opracowany na 
potrzeby studentów biologii. Praca dobra, nowo-
czesna w podej ciu i zilustrowana czytelnymi ry-
sunkami. 

KOHL S. 2003. Ur ovací klí  exuvií evropských 
druh  vážek (Odonata) pod ádu Anisoptera. ZO 

SOP Vlašim, Vlašim. 
Klucz powsta y w roku 2000 jako pomoc na 

warsztaty oznaczania wylinek. Kopie maszyno-
pisu pierwotnej wersji (w j zyku niemieckim), do 
dzi  kr  mi dzy amatorami wa ek. Klucz skon-
struowany poprawnie, w wi kszo ci przypadków 
pozwala na pewne oznaczenie materia u. 

Cena: 79 K . Osoby pod czone do Sieci mog  
bezp atnie skorzysta  z wersji internetowej 
(http://www.odonata.cz/obectemata.html). 

MÜLLER O. 1990. Mitteueuropäische Anisopte-
renlarven (Exuvien) – einige Probleme ihrer De-
termination. Deutsche Entomologische Zeit-
schrift, 37 (1/3): 145-187. 

Na pocz tku lat 90-tych wieku XX chyba naj-
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lepszy i najbardziej jasny klucz do oznaczania 
larw ostatniego stadium i wylinek wa ek z pod-
rz du Anisoptera. Cechy podane w sposób jasny 
i precyzyjny. Ca os  opiera si  na bardzo dob-
rych rysunkach, przedstawiaj cych w jasny spo-
sób omawiane cechy. Praca w dalszym ci gu 
godna polecenia. 

BUTLER S.G. 1998. The larvae of the European 
Aeshnidae (Anisoptera). Odonatologica, 27 (1): 
1-23. 

Bardzo dobre opracowanie dotycz ce identyfi-
kacji larw rodziny Aeshnidae, sprawiaj cych 
zwykle du o k opotów przy oznaczaniu. Opraco-
wanie bardzo dok adne ale nie atwe w u yciu. 
Wymaga dok adnej analizy tekstów opisuj cych 
poszczególne gatunki. Wad  tej pracy s  zbyt 
ma e rysunki, na których nie zawsze w sposób 
dok adny widoczne s  omawiane cechy. 

BUTLER S.G. 1993. Key to the larvae of Euro-
pean Orthetrum Newman (Anisoptera: Libelluli-
dae). Odonatologica, 22 (1) 191-196. 

Krótki ale bardzo dobry klucz do oznaczania 
larw wa ek gatunków z rodzaju Orthetrum wy-
st puj cych w Europie. Czytelny i opatrzony do-
brymi rysunkami. 

MIELEWCZYK S. 1965. Bemerkungen zur Mor-
phologie der larven von Agrion virgo (L.) und A. 

splendens (Harr.) (Odonata, Agrionidae). Bul-
letin de l‘Académie Polonaise des Sciences, Cl. 
II, 13 (10): 583-585. 

Jedno ze starszych spo ród omawianych tutaj 
opracowa .  W ocenie autorów jest to jedna z 
niewielu prac pozwalaj cych na pewne odró nie-
nie larw Calopteryx splendens i C. virgo (daw-
niej Agrion). Co ciekawe, praca ta nie znalaz a 
szerszego odd wi ku w innych opracowaniach. 

POPOVA A.N. 1953. Li inki strekoz fauny SSSR 
(Odonata). Opredelitel’ po faune SSSR, 50. Izda-
tel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva – Lenin-
grad. 

Opracowanie o warto ci g ównie historycznej, 
w du ej cz ci zdezaktualizowane. Warto jednak 
w przypadu niektórych gatunków zapozna  si  z 
bardzo dobrymi ilustracjami. Znajomo  tej ksi -
ki mo e tak e by  pomocna przy roztrzyganiu 

w tpliwo ci co do danych zawartych w starszych 
pracach, gdzie podstaw  oznacze  by a w a nie 
ta pozycja. 

CONCI C., NIELSEN C. 1956. Odonata. Fauna d’I-

talia, 1. Calderini Bolonga. 
Uwagi jak wy ej. 

CARCHINI G. 1983. A key to the Italian Odonata 
larvae. SIO Rapid Coommunications (Supple-
ments), 1: 1-101. 

Dobre opracowanie, b d ce chyba pierwszym 
z prezentuj cych wiedz  na temat oznaczania 
larw wa ek na wspó czesnym poziomie. Dobre 
ilustracje. Inne podej cie do oznaczania larw z 
rodziny Coenagrionidae, które w du ym stopniu 
opiera si  na liczbie i uk adzie kolców na nogach 
larw. Cechy te we wspó czesnych opracowaniach 
nie s  uznawane za wystarczaj ce, jednak s  na-
dal wykorzystywane (patrz np. HEIDEMANN, SEI-
DENBUSCH 1993). Te same uwagi mo na odnie  
do w oskiej edycji omawianego opracowania 
(CARCHINI 1983). 

FRANKE U. 1979. Billdbestimmungsschlüssel 
mitteleuropäischer Libellen-Larven (Insecta: 
Odonata). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 
Ser. A, 333: 1-17. 

Obrazkowy klucz do oznaczania larw wa ek 
Europy rodkowej. Nie jest dok adny – rysunki 
s abe, schematyczne. Oznacznia Coenagrionidae 
oparte na podziale na grupy gatnków o 6 i 7 cz o-
nach w czu kach, co obecnie uznawane jest za 
niew a ciwe (HEIDEMANN, SEIDENBUSCH 1993). Pra-
ca warta obejrzenia ze wzgl dów dydaktycznych. 

BESCHOVSKI V. L. 1994. Insecta, Odonata. Fauna 
Bulgarica, 23. Aedibus Academiae Scientarum 
Bulgaricae, Sofia. 

Opracowanie po wi cone wa kom Bu garii, 
którego jeden z rozdzia ów zawiera klucz do 
oznaczania larw. Mo na uzna  go za poprawny, 
cho  w ocenie autorów jest to opracowanie do  
dziwne. Cechy s  mieszank  wspó czesnego i 
starego podej cia do oznaczania larw wa ek. Ilu-
stracje nie najlepsze. 

Pi miennictwo 

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

BUCZY SKI P., TO CZYK G. 2005. Czym oznacza  
polskie wa ki? Cz  1. Imagines. Odonatrix, 
1 (2): 33-36. 

CARCHINI  G. 1983. 21. Odonati (Odonata). Guide per il 
riconoscimento delle specie animali delle acque 
interne Italiane. Consciglio Nazionale delle Rice-
rche, Roma. 

DZI DZIELEWICZ J. 1902. Wa ki Galicyi i przyleg ych 
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krajów Polskich (Odonata Haliciae reliquaru-
mque provinciarum Poloniae). Muzeum Dzie-
duszyckich, Lwów. 

HEIDEMANN H., SEIDENBUSCH R. 1993. Die Libellen-
larven Deutschlands und Frankreichs. Hand-
buch für Exuviensammler. Verlag Erna Bauer, 
Keltern. 

KOHL S. 1998. Odonata. Anisopteren-Exuvvien 

(Großlibellen-Larvenhäute) Europas – Bestim-
mungsschlüssel. Maszynopis. 

TO CZYK G., BERNARD R, BUCZY SKI P. 2000. Klucz 
do oznaczania wylinek i larw (ostatnie sta-
dium) wa ek (Odonata) Polski. VII Ogólno-
polskie Warsztaty Bentologiczne, Pozna  – Je-
ziory 25-27 maja 2000. Maszynopis. 

 
 

Monografia Corbet’a: „biblia” odonatologów 

Pawe  BUCZY SKI 

Corbet’s monogpraph: a “bible” for odonatologists. – 

The monograph by Corbet (1999, 2004) is estimated as 

the most important and very useful world-wide elabora-

tion of the biology and ecology of dragonflies. 

CORBET P.S. 1999. Dragonflies. Biology and ecolo-
gy of Odonata. Harley Books, Colchester, 829 s. 
ISBN 094658964 X. 

CORBET P.S. 2004. Dragonflies. Biology and ecolo-
gy of Odonata (revised edition). Harley Books, 
Colchester, 830 s. ISBN 0946589771. 

 Philip Corbet to klasyk wiatowej odonatolo-
gii. Do kanonu wa kowej literatury wesz a ju  „A 
biology of dragonflies” (CORBET 1962). Kilkana cie 
lat pó niej ukaza a si  równie wa na „Biology of 
Odonata” (CORBET 1980). Ten cykl zamyka mono-
grafia, któr  omawiam w niniejszej recenzji. 
 Omawiane dzie o budzi szacunek samym wy-
gl dem. Ponad 800 stron, twarda oprawa z gusto-
wn  obwolut , wiele kolorowych zdj  na kredo-
wym papierze, obfite ilustracje w tek cie. Jednym 
s owem, ozdoba ka dej pó ki. Najwa niejsze jest 
jednak to, e zawarto  ksi ki w niczym nie 
ust puje jej walorom zewn trznym. 
 Dzie o zaczyna si  wykazem rycin i tabel oraz 
krótkim wst pem. Po nich nast puje g ówna cz  
ksi ki (572 strony), obejmuj ca omówienia po-
szczególnych zagadnie  biologii i ekologii wa ek. 
 Autor podzieli  swe rozwa ania na 11 obszer-
nych rozdzia ów: „Wybór siedliska i sk adanie jaj”; 
„Jajo i prolarwa”; „Larwa: oddychanie i erowa-
nie”; „Larwa: rodowisko biotyczne”; „Larwa: ro-
dowisko abiotyczne”; „Wzrost, metamorfoza i 
przeobra enie”; „Imago: dane ogólne”; „Imago: 
erowanie”; „Przemieszczanie si  w przestrzeni w 

locie”; „Behawior rozrodczy”; „Wa ki i ludzie”. 
Ka dy z nich podzielono na szereg krótkich pod-
rozdzia ów po wi conych bardziej szczegó owym 
problemom i zako czono tre ciwym podsumowa-

niem. 
 Opracowanie wie cz : s ownik terminów fa-
chowych, za cznik z tabelami, wykaz literatury 
(ponad 4000 pozycji w kilkudziesi ciu j zykach!) i 
indeksy. 
 Dzie o Corbet’a cechuje rozmach, szeroki od-
dech i bardzo wysoki poziom merytoryczny. Stoj c 
w centrum wydarze  wiatowej odonatologii, au-
tor daje czytelnikowi pe ny wgl d w osi gni cia i 
problemy najdynamiczniej rozwijaj cych si  nur-
tów bada . Przy tym omawia je w sposób bardzo 
czytelny, ilustruj c je bogat  palet  danych z litera-
tury i z w asnych bada . 
 Liczne, dobre i w przemy lany sposób wyko-
rzystane s  ryciny i tabele. W sumie ksi ka zawie-
ra: 96 tablic barwnych, 252 czarno-bia e zdj cia i 
ryciny, ok. 100 tabel. 
 Corbet nie tylko zbiera i podsumowuje infor-
macje rozsiane po literaturze. Dokonuje te  ich 
twórczej syntezy i przedstawia w asne interpreta-
cje, co dodatkowo podnosi warto  dzie a. 
 Nawet drobiazgowemu recenzentowi trudno 
sformu owa  powa ne zarzuty, cho  mo na zna-
le  troch  drobnych usterek: przy tak wielu poru-
szanych problemach, uwadze autora umkn y wy-
niki niektórych bada  publikowane w mniej do-
st pnych czasopismach czy w j zykach niekongre-
sowych. Jednak s  to szczegó y, które nie rzutuj  
na bardzo wysok  warto  opracowania. 
 Mo na te  wskaza  na detal natury technicz-
nej: niewygodne dla czytelnika jest usytuowanie 
du ej cz ci tabel w za czniku, a nie w tek cie. 
 Podsumowuj c: omawiana ksi ka to jedno z 
tych dzie , które trzeba zna , a najlepiej mie . Bo-
wiem b dzie przez d ugie lata punktem odniesienia 
i ród em wiedzy o stanie bada  nad biologi  wa-
ek. O jej u yteczno ci, walorach i wywo anym za-

interesowaniu niech wiadczy to, e w tak krótkim 
czasie ukaza y si  ju  dwa wydania. 
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