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2004 r. nad pla  na Stogach obserwowano licznie 
pojawiaj ce si   Aeshna cyanea (O.F. MÜLL.)  
i A. mixta LATR. oraz kilkana cie osobników (  ) 
Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLL.), które lata y 
po ród pasa wydm. 
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Sprawozdania  i  komunikaty  (Repor ts  and annoucements)  

25. coroczny zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckoj zycznych (GdO), 

Essen (Niemcy), 17-19.03.2006 

Pawe  BUCZY SKI 

25. annual meeting of the Society of German-Spea-

king Odonatologists (GdO), Essen (Germany), March 

17-19, 2006. – Presentation of course and themes of 

symposium. Particular attention was payed to some 

speeches concerning ecology and protection of dragon-

flies. 

 Tegoroczny zjazd GdO odby  si  w sercu Za-
g bia Rury, w Essen. Wzi o w nim udzia  ok. 150 
osób z 10 krajów: Austrii, Francji, Holandii, Bel-
gii, Niemiec, Peru, Polski, S owacji, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii i W och. Obradowano po niemie-
cku i angielsku. Zaprezentowano 23 referaty, trzy 
postery i dwa filmy. Obrad nie dzielono na sesje 
problemowe, ale uk ad referatów stworzy  swojego 
rodzaju bloki tematyczne. 
 Jak zwykle zacz o si  od wyst pie  o wa -
kach terenu, na którym mia a miejsce konferencja 
– a wi c o Essen (K.-J. Conze) i dolinie Rury (M. 
Schlüpmann i in.), okr gu Coeseld (E.G. Schmidt), 
Nadrenii Pó nocnej-Westfalii (K.-J. Conze i N. 
Menke). Ukaza y one w szerokim kontek cie sk ad 
lokalnej fauny, jej zmiany i zagro enia. 
 Dalej nast pi y wyst pienia z zakresu paleon-
tologii. W. Zessin omówi  kopaln  rodzin  Proto-
myrmeleontidae i jej powi zania ze wspó czesnymi 
wa kami. T. Brockhaus przedstawi  stan wiedzy o 

wa kach rodkowych Niemiec w czasie zlodowa-
cenia Wis y i zaproponowa  kierunki dalszych ba-
da  tej problematyki. 
 Nast pnie odby a si  krótka sesja posterowa, z 
plakatami o: wa kach w pokarmie o ny (P. Bu-
czy ski, P. Stachyra); priorytetowych gatunkach 
wa ek w Czechach i na S owacji (E. Bulanková, A. 
Dolný); tropikalnej rodzinie Dicteriadidae (S.V. 
Ober, E.-G. Burmeister). 
 Kolejne referaty dotyczy y behawioru i ekolo-
gii wa ek. K. Koch omówi a zale no ci wielko ci  
i kszta tu jaj od sposobu zachowania imagines pod-
czas owipozycji. H. Wildermuth przedstawi , jak 
terytoria samców Somatochlora metallica przesu-
waj  si  w ci gu sezonu z l du nad wod , po czym 
wskaza  zmiany temperatury powietrza jako przy-
czyn  tego ciekawego zjawiska. K. Baumann i M. 
Aletsee omówili ekologi  i zoogeografi  Somato-

chlora alpestris (pierwszy referat) i S. arctica (o-
boje prelegenci). W dobrym sk din d referacie M. 
Aletsee razi o oparcie analiz dysjunkcji S. arctica  
i stawianie na tej podstawie hipotez o postglajal-
nym zasiedlaniu Europy, na monografii ASKEW 
(2004) – wyj tkowo le przedstawiaj cej rozmie-
szczenie gatunku w dawnych „demoludach”, czyli 
na obszarze kluczowym dla takich rozwa a . To 
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nie pierwszy przypadek, gdy widz  bezkrytyczne 
powielanie b dnych danych zasi gowych z tej 
ksi ki. Mo e czas na jej krytyczn  recenzj  w 
jakim  czasopi mie o mi dzynarodowym zasi gu? 
 Z du ym zainteresowaniem przyj to referat S. 
Hardersena o zastosowaniu telemetrii w badaniach 
wa ek. Przedstawi  on system radaru harmoniczne-
go (harmonic radar); mocowana na ciele zwierz -
cia antena jest pasywna i nie wymaga zasilania, 
st d wa y tylko 0,025 g. Umo liwia ona lokaliza-
cj  z odleg o ci do 90 m. Koszt anteny wynosi po-
ni ej 1 euro, drogi jest jedynie radar. Autor demon-
strowa  zalety systemu na przyk adzie bada  nad 
miejscami pobytu doros ych Libellula fulva pod-
czas dojrzewania po przeobra eniu. 
 Kolejne wyst pienia dotyczy y: metapopulacji 
Sympetrum pedemontanum (K. i E. Westermanno-
wie), pionowego rozmieszczenia Aeshnidae w pe-
ruwia skich Andach (J. Hoffmann) i wybranych 
zagadnie  behawioru rozrodczego po udniowoaz-
jatyckich Chlorocyphidae (A. Günther). Jak zwyk-
le du e wra enie zrobi  referat K. Westermanna, 
badacza pomys owego i ogromnie dok adnego.  
J. Hoffman, po równie dobrym wyst pieniu, z o y  
ciekaw  propozycj : poszukiwani s  wspó pracow-
nicy do bada  w Andach, np. w ramach urlopu. Ta-
kie osoby maj  pokryte koszty pobytu, musz  na 
swój koszt jedynie dojecha  do Peru. 
 Na tym zako czy  si  pierwszy dzie  obrad. 
Po walnym zgromadzeniu cz onków GdO  przenie-
li my si  do Cafe Kokerei. To miejsce dobrze od-

daje charakter Zag bia Rury, podobnego do nasze-
go l ska. Kawiarni  urz dzono w budynkach nie-
czynnej kopalni, st d specyficzny, postindustrialny 
urok – wej cie jak do bunkra, go e betonowe cia-
ny, na nich rozmaite rury i przewody, za szyb  u-
rz dzenia górnicze. Oprócz odbywaj cych si  przy 
winie i piwie, gor cych dyskusji na tematy wa ko-
we (i nie tylko), mieli my okazj  obejrze  dwa do-
skona e filmy H. Kuhrmanna o wa kach wód bie-

cych, g ównie szklarnikach. Mia o to aspekty nie 
tylko estetyczne i naukowe: jako e w Essen by o 
niemal równie zimno jak na wschodzie Polski,  
w pomieszczeniu z ekranem panowa a temperatura 
12 ºC. Tak wi c nast pnego dnia znacz co wzros a 
liczba osób kaszl cych i kichaj cych. 
 Drugi dzie  obrad rozpocz o mocne uderze-
nie – referat D.J. Thompsona o strukturze populacji 
Coenagrion mercuriale w Wielkiej Brytanii. Wyni-
ki bada  opartych na znakowaniu imagines (ponad 
10.000 osobników!, prace z udzia em 60 wolonta-
riuszy) i wielu analizach DNA, wskazuj  na powi -
zania mi dzy populacjami, „erodowanie” ró nod-
no ci genetycznej w brze nych populacjach i nie-

bezpiecze stwo zaniku cz ci z nich. By  to pokaz, 
jak przydatne s  nowoczesne metody badawcze. I, 
niestety, jak drogie: w polskich warunkach takie 
badania s  trudne do pomy lenia. 
 Po D.J. Thompsonie wyst pi a K. Röhr, oma-
wiaj c ekologi  C. mercuriale w Nadrenii-Westfa-
lii. Po niej – W. Zimmermann, z prezentacj  atlasu 
rozmieszczenia wa ek w Turyngii. Po tym refera-
cie ów e atlas, sprzedawany na sali obrad, rozszed  
si  jak przys owiowe ciep e bu eczki. 
 W dalszej kolejno ci przedstawiano dane o 
wa kach wód bie cych. 
 J.-P. Boudot omówi  wyst powanie Oxygastra 

curtisii, tradycyjnie uwa anej za gatunek czysto-
lubny, w rzekach pó nocno-wschodniej Francji na 
tle danych o jako ci wody. Wyniki okaza y si  po-
dobne jak w nowszych badaniach Gomphidae, tak-
e w Polsce: O. curtisii dobrze znosi zarówno defi-

cyty tlenowe (rozwój przy <3 mg/l O2), jak i sto-
sunkowo du e (cho  oczywi cie nie skrajne) st e-
nia wielu zanieczyszcze . Tak wi c przyczyn reg-
resu gatunku nale y szuka  gdzie indziej, ni  w za-
nieczyszczeniu wód. 
 R. Osterwalder przedstawi  dzia ania prowa-
dzone na rzecz odbudowy naturalnych siedlisk rze-
cznych w kantonie Aargau (Szwajcaria). Po renatu-
ryzacji cz ci brzegów rzek i wybudowaniu sztu-
cznych odnóg, nowe siedliska zosta y bardzo szyb-
ko zasiedlone przez Gomphidae (dryf?), osi gaj ce 
w nich wysokie liczebno ci. 
 I. Hiekel ukaza a zagro enia Ophiogomphus 

cecilia w Szprewie na terenie Brandenburgii i po-
dejmowane dzia ania ochronne. 
 W kolejnym referacie J. Ott przedstawi  zmia-
ny, jakie nast pi y w ostatnich, ciep ych i suchych 
latach, w rezerwacie biosfery „Pfälzerwald”. By  to 
interesuj cy przyczynek do dyskusji nad wp ywem 
zmian klimatu na lokalne zgrupowania wa ek. W 
tym przypadku, wskutek wysychania siedlisk na-
st pi  zanik lub os abienie populacji szeregu gatun-
ków (Coenagrion hastulatum, Aeshna juncea, So-

matochlora arctica, Leucorrhinia dubia), co skut-
kuje rujnacj  wielu prowadzonych ju  d ugie lata 
programów ochronnych. 
 Niezmiernie interesuj ce by o wyst pienie R. 
Buchwalda. Omówi  on znaczenie i metody analizy 
ro linno ci podczas bada  nad wa kami. Jest to 
forpoczta wi kszej publikacji na ten temat, na któr  
czekam z du  niecierpliwo ci . 
 Jako ostatni wyst pili H. Hunger i F.-J. Schiel, 
z omówieniem nowej Czerwonej listy wa ek Bade-
nii-Wirttembergii. By a to okazja do zapoznania 
si  z nowymi, cis ymi i bardziej ni  wcze niejsze 
obiektywnymi kryteriami zagro e , jakie wprowa-
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dzi  Bundesamt für Naturschutz, i ich praktycznym 
zastosowaniem. 
 I tak oto, po dwóch dniach intensywnych ob-
rad, rozstali my si . Nast pne spotkanie – w Dre -
nie w marcu roku 2007, w go cinie u Thomasa 

Brockhausa. 
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Literatura i  recenzje  (Li terature  and rev iews)  

„ witezianka” – zakazany biuletyn 

Grzegorz TO CZYK 

“ witezianka” – a foribben newsletter. – Short story of 

the trial of origins of bulletin called „ witezianka”. The 

bulletin was about to be published in the middle of the 

80s. It was the initiative of doctor Stefan Mielewczyk. 

However, the bulletin „ witezianka” was never publi-

shed due to the objection of comunistic authorities of 

the then Poland. 

 W tek cie wst pnym do pierwszego numeru 
„Odonatrixa” Pawe  Buczy ski w jednym z akapi-
tów wspomnia  – pisz c o powodach powstania 
biuletynu Sekcji Odonatologicznej PTE – o wcze -
niejszych próbach stworzenia polskiego biuletynu 
odonatologicznego, który mia  nosi  tytu  „ wite-
zianka” (BUCZY SKI 2005). Histori  tej inicjatywy 
sprzed ponad 20 lat mia  nam przybli y  na amach 
„Odonatrixa” dr Stefan Mielewczyk. Planów tych 
jednak nie zd y  zrealizowa . W niniejszej notce 
postaram si  przybli y  okoliczno ci, w jakich 
podj to prób  powo ania do ycia biuletynu w la-
tach 80-tych XX wieku. Opieram si  na zas ysza-
nych od dr. Mielewczyka informacjach oraz na 
fragmentach dokumentacji, jaka szcz liwym zbie-
giem okoliczno ci dosta a si  w moje r ce. 
 Jednak zanim przejd  do przedstawienia infor-
macji dotycz cych „ witezianki”, chcia bym zwró-
ci  uwag  na kilka faktów, które wi  si  bezpo-
rednio z t  histori . Pierwszy z nich to pojawienie 

si  w tym okresie kilku dzia aj cych na terenie kra-
ju odonatologów, którymi obok dr. Stefana Mie-
lewczyka byli dr Józef Musia  i dr Andrzej ab -
dzki, czyli potencjalny trzon autorów tekstów do 
biuletynu. Drugi to poparcie tej inicjatywy przez 
dynamicznie wówczas rozwijaj ce si  Societas 
Internationalis Odonatologica, której to organizacji 
dr Mielewczyk by  cz onkiem za o ycielem. Trzeci 
to ówczesny charakter ustroju politycznego Polski, 
czyli Polska Republika Ludowa, której jednym z 
wyrazów „dba o ci o spo ecze stwo” – jak si  
okazuje tak e w sferze publikacji naukowych by  
G ówny Urz d Kontroli Publikacji i Widowisk. 

Czwarty fakt, to sam inicjator „ witezianki” – dr 
Mielewczyk, nie by  „wielbicielem” PRL-u a co za 
tym idzie nie by  tak e „ulubie cem” socjalistycz-
nych organów pa stwa, o czym sam wzmiankuje w 
swoim yciorysie (MIELEWCZYK 2006). 
 Pomys  stworzenia biuletynu formalnie po-
wsta  w roku 1985, wtedy to poczynione zosta y 
pierwsze kroki zmierzaj ce do jego powo ania. W 
jednym z listów, który otrzyma em (z 13 stycznia 
1998 roku), dr Mielewczyk pisa  o tej sprawie na-
st puj co: „Biuletyn mia  nosi  nazw  „ witezian-
ka”. Te nazw  uzgodni em na pocz tku wrze nia 
1985 roku z prof. B. Kiaut ”. Jak wida  biuletyn 
by  pomys em powa nym, którego powstanie kon-
sultowano z w adzami Societas Internationalis 
Odonatologica. Wed ug s ów pomys odawcy mia  
sta  si  pismem mi dzynarodowym, w którym 
publikowano by teksty ró nej rangi, od powa nych 
artyku ów naukowych, poprzez notatki do og osze  
i recenzji. „ witezianka” mia a by  wydawana w 
Polsce przez Zak ad Biologii Rolnej i Le nej Pol-
skiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wniosek w tej 
sprawie zosta  z o ony 6 stycznia 1987 roku i w 
gruncie rzeczy sprawa polskiego biuletynu po wi -
conego wa kom na tym si  zako czy a. Odpo-
wied  na wniosek dr. Mielewczyka przysz a bar-
dzo szybko, po 20 dniach tj. 26 stycznia 1987 roku. 
G ówny Urz d Kontroli Publikacji i Widowisk nie 
wyrazi  zgody na wydawanie biuletynu. Co cieka-
we, z odpowiedzi tego organu pa stwowego wy-
nika, e „ witezianka” nie uzyska a pozytywnej o-
pinii Wydzia u Nauk Rolniczych i Le nych Pol-
kiej Akademii Nauk – jej tre  przedstawiono na 
zamieszczonej na nast pnej stronie Ryc. 1. 
 Histori  biuletynu dr Mielewczyk w li cie z 13 
stycznia 1998 roku komentowa  nast puj co: „ wi-
tezianka” si  nie ukaza a a ju  sta a si  wrogiem 
socjalizmu. Zosta em wi c ukarany”. Co mo na do 
tego doda ? Chyba tylko to, e pozanaukowe 
wzgl dy pozbawi y nas fachowego pisma, które u-
da o si  powo a  do ycia dopiero w roku 2005. 
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