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py. Cenna jest zw aszcza bardzo kompetentna syn-
teza informacji o ich autekologii i biologii ewolu-
cyjnej. Jak podkre laj  sami autorzy, witezianko-
wate s  w takich badaniach wr cz wymarzonymi 
organizmami modelowymi. Rozmach, z jakim pro-
wadzi si  te prace sprawia, e nawet specjali ci-
odonatolodzy mog  mie  trudno ci ze ledzeniem 
na bie co stanu wiedzy. 
 Cz  taksonomiczno-zoogeograficzno-ekolo-
giczna, mimo stosunkowo skromnych rozmiarów, 
jest poprawna i ogólnie zadowalaj ca. Omówiono: 
cechy rozpoznawcze ka dego gatunku, wielko  
cia a, taksonomi , nazewnictwo aci skie i werna-
kularne (nazwy niemieckie i francuskie), rozmiesz-
czenie geograficzne, okres pojawu imagines, sied-
lisko. Jednak mo e budzi  niedosyt fakt, e autorzy 
nie podj li si  rozstrzygni cia sporów wokó  statu-
su cz ci taksonów (gatunek czy podgatunek?). 
 Dane zasi gowe s  ilustrowane konturowymi 
mapami. Inaczej ni  w poprzednich tomach serii, 
nie ma na nich g ównych rzek europejskich, s  za 
to granice pa stwowe. Mapy s  wi c czytelniejsze, 
cho  utraci y walor komiczny: wed ug kartografów 
wydawnictwa Westarp Wissenschaften Wis a ma 
ród a w Bieszczadach, przez co analiza map z to-

mów 1-3 zawsze poprawia mi humor. 
 Zalet  map jest przedstawienie ró nymi kolo-
rami zasi gów poszczególnych podgatunków. Ro-
dzaj Calopteryx cechuje ich du a liczba, przy czym 
status taksonomiczny cz ci z nich jest sporny. 
St d takie uszczegó owienie jest wa ne. 
 Klucze do oznaczania s  dobre, ale nie rewolu-
cyjne. W sytuacji, gdy pierwsze opisy larw pojawi-
y si  ju  w wieku XVIII, trudno o co  nowego. 

Nierozwi zanym problemem pozosta o tylko roz-
ró nianie larw podgatunków Calopteryx splendens 
(C. s. xanthosoma, C. s. splendens, C. s. caprai) i 
C. virgo (C. v. virgo, C. v. meridionalis). Ich opis 
u atwi by ycie badaczom Europy po udniowej i 

po udniowo-zachodniej. 
 Oddzielny podrozdzia  po wi cono najszerzej 
rozsiedlonym Calopteryx splendens i C. virgo. O-
mówiono szczegó owo ich wymagania siedliskowe 
i mechanizmy zapobiegaj ce krzy owaniu si . 
 Podsumowuj c: ksi ka Rüpell’a i innych to 
godne polecenia opracowanie monograficzne, któ-
re cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytor-
ski. Oka e si  bardzo przydatne ka dej osobie, któ-
rej zainteresowania wykraczaj  poza lokaln  fauni-
styk . Warto j  zna  i najlepiej – mie , podobnie 
jak inne ksi ki z tej serii. 
 Dzi kuj  wydawnictwu Westarp Wissenschaf-
ten za zezwolenie na reprodukcj  ok adki ksi ki. 
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Polskie i dotycz ce Polski prace odonatologiczne opublikowane w II po owie 

roku 2005, z uzupe nieniem wykazu za pierwsze pó rocze i za rok 2004 

Pawe  BUCZY SKI 

Polish and dedicated to Poland odonatological papers 

published in the 2
nd

 half of the year 2005 and addi-

tions to the 1
st
 half of this year and for the year 2004. 

– In the reported year period, 9 papers were published, 

5 master theses were written. Some older papers and 

master theses also also given: from 2004 (#) and the 

first half of 2005 (*). The list does not contain the 

papers published in ODOnatrix – they are listed in a 

separate index at the end of an ever volume. 

 Poni ej zedstawiam prace, które ukaza y si  w 
drugim pó roczu roku 2005. Gwiazdk  (*) ozna-
czam uzupe nienia za poprzednie pó rocze, krzy y-
kiem (#) – za rok 2004. 
 Tak jak poprzednio, nie uwzgl dniam tekstów 
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z „Odonatrix”, których odr bne wykazy ukazuj  
si  na zako czenie ka dego rocznika. 
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Doniesienia
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lae Odonatologicae, 6 (6): 64. 
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Publikacje internetowe
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Lepidoptera, Trichoptera, Coleoptera i Odona-
ta) Welskiego Parku Krajobrazowego. – [Preli-
minary invetarisation of the invertebrate fauna 
of the Welski Landscape Park takink Lepido-
ptera, Trichoptera, Coleoptera and Odonata 
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Olsztyn – Jele . http://www.uwm.edu.pl/kneko/ 
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Prace magisterskie i licencjackie  
1. BORO  M. 2005*. Fauna Odonata gminy Zator. 

– [Odonate fauna of the Zator commune]. Pra-
ca magisterska, Wydzia  Biologii i Ochrony 

rodowiska, Uniwersytet l ski, Katowice. 
Promotor: prof. dr hab. Wac aw Wojciechow-
ski.  

2. MICHALAK A. 2005. Wa ki (Odonata) odzi. –  
[Dragonflies (Odonata) of ód ]. Praca magi-
sterska, Wydzia  Biologii i Ochrony rodo-
wiska, Uniwersytet ódzki, ód . 
Promotor: dr hab. prof. U  Stefan Niesio ow-
ski (opieka merytoryczna dr Grzegorz To -
czyk). 

3. OLSZAK M. 2005. Wa ki (Odonata) rejonu Gór 
wi tokrzyskich. – [Dragonflies (Odonata) of 

the wi tokrzyskie Moutains region]. Praca 
magisterska, Wydzia  Matematyczno-Przyrod-
niczy, Akademia wi tokrzyska, Kielce. 
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ligowskiski 
(opieka merytoryczna dr Grzegorz To czyk). 

4. SIKORA A. 2005. Struktura populacji i wyma-
gania siedliskowe larw wa ek z rodziny ga-
dziog ówkowatych (Odonata, Gomphidae) w 
rodkowym biegu Pilicy. – [Population struc-

ture and habitat preferences of Gomphid larvae 
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(Odonata, Gomphidae) in middle part of Pilica 
River]. Praca magisterska, Wydzia  Biologii i 
Ochrony rodowiska, Uniwersytet ódzki, 

ód . 
Promotor: dr Grzegorz To czyk. 

5. STANKIEWICZ M. 2005. Wa ki (Odonata) Parku 
Krajobrazowego Wzniesie  ódzkich. – [Dra-
gonflies (Odonata) of the Landscape Park of 

ód  Hills]. Praca magisterska, Wydzia  
Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet 

ódzki, ód . 
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Piechocki (o-
pieka merytoryczna dr Grzegorz To czyk). 

6. WOJCIECHOWSKA M. 2005. Wa ki (Odonata) Bo-
rów Tucholskich. – [Dragonflies (Odonata) of 
the Tuchola Forest]. Praca licencjacka, Wy-
dzia  Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwer-
sytet ódzki, ód . 
Promotor: dr Grzegorz To czyk. 

 
                               

Ró no ci  (Varia)  

Regulamin Sekcji Odonatologicznej PTEnt. 
(Statute of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society) 

 Poni ej zamieszczamy regulamin opracowany 
przez zarz d sekcji i przyj ty w g osowaniu kore-
spondencyjnym w dniach: 3-24.11.2005. Wyniki 
g osowania: 

uprawnionych do g osowania – 18, 
oddano 12 g osów, w tym: „za” – 12, „nie” – 0, 
„wstrzymuj  si ” – 0. 

Jednocze nie przekazujemy regulamin do akcepta-
cji Zarz dowi G ównemu PTEnt., zgodnie z §35 
statutu towarzystwa. 

Rozdzia  I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Sekcja Odonatologiczna jest grup  tematyczn  
dzia aj c  w ramach Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego (PTEnt.). 

Rozdzia  II. Cele i rodki dzia ania 

§ 2 
Celem sekcji Odonatologicznej jest: 
1. Prowadzenie bada  i podejmowanie inicjatyw 

pozwalaj cych na poznanie i ochron  wa ek i 
siedlisk ich rozwoju w Polsce. 

2. Popularyzacja wiedzy i udost pnianie informa-
cji o wa kach. 

3. Nawi zywanie kontaktów, wymiana informacji 
i wspó praca z innymi organizacjami zajmuj -
cymi si  badaniami wa ek. 

4. Wspó praca z instytucjami naukowymi i agen-
dami rz dowymi zajmuj cymi si  szeroko ro-
zumian  ochron  przyrody. 

 

§ 3 
Realizacja celów wymienionych w § 2 nast puje 
przez ró norodne dzia ania Sekcji, w szczególno ci 
przez: 
1. Cykliczne organizowanie spotka  naukowych o 

charakterze konferencji i sesji warsztatowych 
po wi conych badaniom wa ek pod nazw  „O-
gólnopolskie Seminarium Odonatologiczne”. 

2. Podejmowanie zespo owych projektów nauko-
wych dotycz cych monitoringu i ochrony wa-
ek w Polsce. 

3. Wymian  informacji i publikacji dotycz cych 
wa ek. 

4. Wydawanie biuletynu Sekcji Odonatologicznej 
oraz propagowanie dzia alno ci Sekcji w for-
mie elektronicznej – strona WWW. 

Rozdzia  III. Cz onkowie i w adze sekcji 

§ 4 
Sekcja jest powo ywana i rozwi zywana decyzj  
Zarz du G ównego PTEnt. 

§ 5 
Cz onkiem Sekcji mo e zosta  osoba, która zg osi 
ch  wst pienia do niej podczas Walnego Zebra-
nia; wst pienie do sekcji w innym terminie wi e 
si  z konieczno ci  z o enia pisemnej deklaracji. 
Cz onek sekcji nie musi by  jednocze nie cz on-
kiem PTEnt. 

§ 6 
Bie cymi pracami sekcji kieruje Zarz d Sekcji. 
Sk ada si  z on 2 osób: przewodnicz cego i sekre-
tarza. 
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