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Pi miennictwo 

BUCZY SKI P. 2005. Dlaczego Odonatrix? Odona-

trix, 1 (1): 1. 

MIELEWCZYK S. 2006. yciorys. Odonatrix, 2 (1): 

1-2. 

Ryc. 1. Odpowied  G ównego Urz du Kontroli Publikacji i Widowisk z dn. 26.10.1987 roku na wniosek z o ony przez 

dr. Stefana Mielewczyka w sprawie powo ania biuletynu „ witezianka”. 

Fig. 1. The reply of Main Office of Publications and Entertainments Control from 26.10.1987 to the proposal of 

doctor Stefan Mielewczyk in re of the „ witezianka bulletin”. 

 
  

 

Atlas rozmieszczenia wa ek w Turyngii 

Pawe  BUCZY SKI 

Distribution atlas of the dragonflies in the Thuringia. 

– The valuation of the new atlas of dragonfly distrib-

ution in Turyngia. The book was graded as valuable, 

very useful not only to German  odonatologists. The 

only clear disadvantege is the lack of differentiation of 

localities on the distributional maps on different 

breeding categories. 

ZIMMERMANN W., PETZOLD F., FRITZLAR F. 2005. 

Verbreitungsatlas der Libellen (Odonata) im 

Freistaat Thüringen. Naturschutzreport 22, Je-

na. 

 W drukowanej w Jenie serii „Naturschutzre-

port” ukaza o si  kolejne, po bade sko-wirtember-

skim, bawarskim i sakso skim, opracowanie wa-

ek kraju zwi zkowego Niemiec. Tym razem Tu-

ryngii, le cej na zachód od Saksonii. 

 Omawiania pozycja ma form  zgrabnej ksi -

eczki w sztywnych ok adkach, formacie A5, wy-
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danej na kredowym papierze, o obj to ci 224 stron. 

 Nadaj c dzie u form  atlasu rozmieszczenia 

gatunków, autorzy zrezygnowali z omawiania wie-

lu zagadnie  ogólnych. Cz  szczegó ow  poprze-

dzaj  jedynie: s owo wst pne, streszczenie niemie-

ckie i angielskie, podzi kowanie dla 120 osób u-

czestnicz cych w zbieraniu danych oraz krótkie: 

wprowadzenie (rozdzia  1), charakterystyka przy-

rodnicza landu (2) i omówienie metod bada  (3). 

 We wprowadzeniu omówiono histori  bada  

faunistycznych Turyngii oraz projekty mapowania 

wa ek, aktualnie realizowane w Niemczech i w 

tym kraju zwi zkowym. W charakterystyce Turyn-

gii skupiono si  na cechach klimatu, wód powierz-

chniowych, regionów przyrodniczych, mog cych 

mie  wp yw na wyst powanie wa ek. 

 Cz  szczegó owa (rozdzia  4) zaczyna si  od 

zestawienia i charakterystyk 62 wykazanych z Tu-

ryngii gatunków (rozdzia y 4.1 i 4.2). Jest to najob-

szerniejsza cz  pracy, licz ca oko o 120 stron. O-

mówienia gatunków obejmuj : rozmieszczenie w 

Niemczech, rozmieszczenie i liczebno  w Turyn-

gii, wymagania rodowiskowe i biologi , zagro e-

nia i ochron , potrzeby badawcze. Jest to ilustro-

wane: czyteln  map  hipsometryczn  ze stanowi-

skami, zdj ciem imago (zwykle samca) oraz wy-

kresami przedstawiaj cymi pojaw imagines i za-

si g pionowy. Przy analizie rozmieszczenia, oparto 

si  o literatur  i oryginalne dane z lat 1990-2004. 

 Teksty o poszczególnych gatunkach s  tre ci-

we, przejrzyste i dobre merytorycznie. Stanowiska 

na mapach podzielono na trzy kategorie czasowe: 

przed rokiem 1944, lata 1944-1984, po roku 1985. 

 Po przegl dzie gatunków mamy korekty nie-

cis o ci i b dów w pi miennictwie oraz przedsta-

wienie oczekiwa  wynikaj cych z wci  niepe -

nego stanu poznania Turyngii (rozdzia  4.3). Naj-

wa niejsza jest negatywna weryfikacja stwierdze-

nia w Turyngii Nehalennia speciosa. 

 Szkoda tylko, e stanowiska na mapach nie s  

zró cowane wed ug statusu rozrodczego gatunku. 

Takie informacje by by cenne, zw aszcza dla ga-

tunków rzadkich i zagro onych, czy migruj cych. 

 Kolejny jest rozdzia  4.4 – „Wa ki i ochrona 

przyrody”. Zawiera on wskazanie na wyst puj ce 

w Turyngii gatunki chronione, gatunki z Dyrekty-

wy Siedliskowej UE, siedliska i obszary podlegaj -

ce ochronie. Szczegó owo omówiono sytuacj : Co-

enagrion mercuriale, C. ornatum, Ophiogomphus 

cecilia i Leucorrhinia pectoralis. 

 Rozdzia  4.5 po wi cono wybranym siedli-

skom, zwi zanym z nimi zgrupowaniom wa ek i 

ich zagro eniom. Uwaga autorów skupi a si  na: 

wodach bie cych, torfowiskach, stawach, rowach 

i wodach powyrobiskowych. Ta cz  ksi ki jest 

bardzo interesuj ca i, jako najbardziej uniwersalna, 

szczególnie warta polecenia. 

 Wie cz  cz  szczegó ow  krótkie rozdzia y 

4.6 i 4.7, omówiaj ce odpowiednio – ekspansj  

gatunków z po udnia Europy i w drówki wa ek. 

  Na ko cu ksi ki zamieszczono wykaz pi -

miennictwa oraz indeksy niemieckich i aci skich 

nazw wa ek. 

 Omawiana ksi ka to wzorcow  monografia 

regionalna – dobra merytorycznie, zwi z a, przy-

datna. Skupienie si  autorów tylko na niektórych 

aspektach krajowej fauny wysz o dzie u na dobre, 

jest ono dzi ki temu bardzo klarowne. Jest to wi c 

pozycja godna polecenia. Warto j  mie  cho by 

dlatego, e od ukazania si  monografii SCHORRA 

(1990) up yn o du o czasu, w którym obraz roz-

mieszczenia wa ek w Niemczech uleg  wielu zmia-

nom – z powodu znacznego wzrostu ilo ci danych, 

ale i przez zmiany klimatyczne. Tak wi c przy po-

szukiwaniu danych faunistycznych trzeba korzy-

sta  tak e z nowszych róde . 

 Cena ksi ki nie jest wysoka, zw aszcza bior c 

pod uwag  szat  wydawnicz  – wynosi 10 €. 

Pi miennictwo 

SCHORR M. 1990. Grundlagen zu einem Artenhilsf-

programm Libellen der Bundesrepublik 

Deutschland. Ursus Scientific Publishers, Bilt-

hoven. 

 

 

Polskie i dotycz ce Polski prace odonatologiczne opublikowane w I po owie 

roku 2006, z uzupe nieniem wykazu za rok 2005 

Pawe  BUCZY SKI 

Polish and dedicated to Poland odonatological papers 

published in the 1
st
 half of the year 2006 and addi-

tions to the year 2005. – In the reported year period, 14 

papers were published, 1 master theses were written. 

Some papers from 2005 (*) also given. 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 zestawiam prace, które ukaza y si   

w pierwszym pó roczu 2006 r. Gwiazdk  (*) ozna-

czam uzupe nienia za rok 2005. Tak jak poprzed-
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