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Ró no ci  (Varia)  

Sprawozdanie z dzia alno ci Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego w roku 2005 

Report on activities of the Odonatological Section of 

the Polish Entomological Society in 2005. – Annual re-

port is presented that has been submited to the Gover-

ning Board of the Polish Entomological Society. A di-

scussion and constructive criticism of activities of the 

section are welcome. 

 Od redakcji i zarz du sekcji: W celu zapew-

nienia pe nej jawno ci dzia a  Sekcji Odonato-

logicznej i jej zarz du, publikujemy poni ej 

sprawozdanie z o one na r ce Zarz du G ów-

nego PTEnt. w grudniu 2005 r. W ten sam spo-

sób upubliczniane b d  te  kolejne sprawozda-

nia. Jednocze nie serdecznie zapraszamy cz on-

ków sekcji i jej wspó pracowników do dyskusji  

i twórczej krytyki dzia alno ci zarz du. 

 1. Siedziba, sk ad osobowy i w adze. 

 Siedzib  sekcji jest Zak ad Zoologii UMCS 

(ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin). Archiwum 

znajduje si  w Katedrze Zoologii Bezkr gowców  

i Hydrobiologii U  (ul. S. Banacha 12/16, 90-237 

ód ). 

 Sekcja liczy 19 cz onków. S  to: Rafa  Ber-

nard, Edyta Buczy ska, Pawe  Buczy ski, Bogu-

s aw Dara , Aleš Dolný (Czechy), Pawe  J dry-

czak, Jan Hermans (Holandia), Andrzej ab dzki, 

Grzegorz Micho ski, Alicja Miszta, Tomasz Rut-



51
 
Odonatrix 2(2), lipiec 2006 

kowski, Anna Rych a, Juliusz Samol g, Jakub Szy-

ma ski, Szymon niegula, Dawid Tatarkiewicz, 

Grzegorz To czyk, Jacek Wendzonka, Andrzej Za-

wal. 

 W czasie roku sprawozdawczego uby  jeden 

cz onek (zmar  S. Mielewczyk), przyby o czterech 

cz onków (E. Buczy ska, J. Hermans, P. J dry-

czak, S. niegula). 

 Pracami sekcji kieruje zarz d w sk adzie: Pa-

we  Buczy ski – przewodnicz cy, Grzegorz To -

czyk – sekretarz. Zarz d wybrano podczas II Kra-

jowego Sympozjum Odonatologicznego w Urszuli-

nie (21-23 V 2004), jego kadencja trwa do roku 

2006. 

 2. Wydawnictwa. 

 W roku 2005 rozpocz to wydawanie biuletynu 

„Odonatrix”, którego wspó wydawc  jest Zak ad 

Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej 

w Lublinie. Tworzy go redakcja w sk adzie: re-

daktor naczelny – Pawe  Buczy ski, cz onkowie – 

Edyta Buczy ska i Grzegorz To czyk. 

 „Odonatrix” ma format A5, pó sztywne ok ad-

ki i nak ad 95 egzemplarzy. Wszystkie teksty maj  

podtytu y i abstrakty w j zyku angielskim. Biule-

tyn zosta  od pierwszego numeru zarejestrowany w 

systemie ISSN i jest rozsy any do najwa niejszych 

bibliotek w kraju. Jest te  udost pniany jako pliki 

pdf w Internecie, na stronach: PTE (http://www. 

pte.au.poznan.pl) i Sekcji Odonatologicznej (http:// 

www.entomo.pl/wazki/biuletyn.php). 

 „Odonatrix” jest pó rocznikiem, numer 1(1) 

wydano 15. stycznia, za  numer 1(2) – 15. lipca 

2005. Licz  one w sumie 44 strony i zawieraj : 4 

artyku y, 9 notatek, 7 sprawozda  i komunikatów, 

7 omówie  i wykazów literatury fachowej, jeden 

artyku  wst pny oraz 2 komiksy z serii „Przygody 

wa ki z Lublina”. 

 Jako suplement „Odonatrix” ukaza  si  te  

klucz do oznaczania imagines gatunków wa ek 

wyst puj cych w Polsce (WENDZONKA J. 2005: 

Odonatrix, 1, Supl. 1: 1-26). 

 Pojedyncze egzemplarze wszystkich numerów 

biuletynu przekazano: bibliotekarzowi PTE Dr. 

hab. Markowi Wanatowi, Zarz dowi G ównemu 

PTE i Prezesowi PTE Prof. dr. hab. Januszowi 

Nowackiemu. 

 3. Sympozja. 

 W roku sprawozdawczym sympozjum nie od-

by o si , zosta o odwo ane z powodu zbyt ma ej 

liczby zg osze . 

 4. Aktywno  w Internecie. 

 W kwietniu br. powsta a strona sekcji (http:// 

www.entomo.pl/wazki/). Jej twórc  i administrato-

rem jest Jacek Wendzonka. Strona zawiera nast -

puj ce elementy: 

cz  wst pn , 

systematyczny wykaz gatunków krajowych lub 

mo liwych do stwierdzenia w kraju, 

galeri  fotograficzn  (zdj cia wa ek i siedlisk), 

informacje o akcji „Atlas rozmieszczenia wa ek 

(Odonata) w Polsce”, 

klucz do oznaczania imagines, 

porady techniczne nt. od owu, obserwacji i foto-

grafowania, 

informacje o ochronie wa ek, 

biuletyn „Odonatrix” (poszczególne numery jako 

pliki pdf), 

baz  adresow  polskich odonatologów, 

komunikaty sekcji. 

 Strona jest na bie co aktualizowana i uzupe -

niana, we wspó pracy ze wszystkimi cz onkami 

Sekcji Odonatologicznej. 

5. Akcja „Atlas rozmieszczenia wa ek (Odonata) 

    w Polsce”. 

 Akcj  koordynuje Centrum Atlasu w sk adzie: 

Rafa  Bernard, Pawe  Buczy ski, Grzegorz To -

czyk. W jego realizacj  jest zaanga owanych obec-

nie ponad 120 osób z kraju i zagranicy (Czechy, 

Niemcy, Holandia). 

 Projekt realizowany od po owy lat 1990-tych, 

znajduje si  w ostatniej fazie gromadzenia danych. 

Obecnie: 

trwaj  uzupe niaj ce badania terenowe ostatnich 

niezbadanych obszarów kraju; 

zgromadzono informacje o wa kach z Polski w 

zbiorach krajowych zagranicznych muzeów 

przyrodniczych; 

tworzona jest komputerowa bazy danych do 

opracowa  o wyst powaniu poszczególnych ga-

tunków. Baza powstaje w Zak adzie Zoologii U-

niwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lub-

linie (administrator: Pawe  Buczy ski). Jak dot d 

zarejestrowano w niej arkusze danych z 1412 

stanowisk. 

 Jako materia  pomocniczy dla uczestników ak-

cji, opracowano klucz do oznaczania imagines wa-

ek wyst puj cych w Polsce (vide „Wydawni-

ctwa”). W przygotowaniu jest klucz do larw i wy-

linek (Pawe  Buczy ski i Grzegorz To czyk). 

 „Atlas...” szeroko propagowano przede wszy-

stkim w kraju. Zamieszczono og oszenia na po-

pularnych forach dyskusyjnych: „Przyroda” (http:// 

forum.przyroda.org/), „Chrz szcze i motyle Pol-

ski” (http://www.entomo.pl/forum/). Projekt pre-

zentowano podczas walnego zjazdu Towarzystwa 

Przyrodniczego „Bocian” – 19 XI, Siedlce (P. Bu-
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czy ski). Za granic , zaproszenia do uczestnictwa 

w akcji i udost pnienia danych ukaza y si  w „Li-

bellennachrichten” (biuletyn Gesellschaft deutsch-

sprachiger Odonatologen) i „NVL-Nieuwsbrief” 

(Nederlandse Vereniging voor Libellenstudien). 

Poster o projekcie eksponowano podczas zjazdu 

Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen 

(Freising, Niemcy, 18-20 IIII) (P. Buczy ski, G. 

To czyk). 

 Zako czenie projektu i wydanie publikacji 

„Atlas rozmieszczenia wa ek (Odonata) w Polsce” 

jest planowane na lata 2007-2008. 

 6. Inne wydarzenia. 

 Opracowano i przyj to regulamin sekcji. Zo-

sta  on przekazany do Zarz du G ównego celem 

jego akceptacji, zgodnie z §35 statutu PTEnt. 

Przewodnicz cy sekcji         Sekretarz sekcji 

 
    (Pawe  Buczy ski)        (Grzegorz To czyk) 

 

 

Poszukiwany, poszukiwana – refleksje na pocz tku pi tego roku monitorowania 

wa ek na Górnym l sku 

Alicja MISZTA 

We search him; we search her – reflections on the be-

ginning of the fifth year of dragonfly monitoring the 

Upper Silesia. – The author presents a brief history of 

her interest in Odonata paying special attention to stu-

dies on Silesian nature reserves and to searching of the 

most threatened species out of nature reserves. The 

necessity of a coherent dragonfly monitoring system in 

Poland is stressed too.

 Pawe  Buczy ski tak gorliwie zach ca do pisa-

nia o spotkaniach z wa kami i dzielenia si  swoimi 

obserwacjami, e w ko cu i mnie przysz o na my l, 

aby podzieli  si  swoimi refleksjami. 

 Tak si  sk ada, e w ostatnich latach ze zde-

klarowanego mrówkologa przekszta cam si  poma-

u w wa kologa. Etap, który obecnie zaliczam na-

zywam stadium wa koluba. Przeobra enie to za-

wdzi czam dwu szcz liwym zbiegom okoliczno -

ci. Pierwszym by o to, e w pa dzierniku roku 

1998 zacz am pracowa  w Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego l ska w Katowicach, gdzie 

przydzielono mi obowi zki specjalisty do spraw 

bezkr gowców. Dosy  szybko wpad o mi w r ce 

opracowanie Leona Sawkiewicza i Maksymiliana 

aka o wa kach l ska, które przestudiowa am  

i zanotowa am sobie pierwsz  refleksj , e od pra-

wie 40 lat nikt nie powtórzy  ich bada  na tak 

szerok  skal  i nie wiadomo, jak przedstawia si  

wspó cze nie sytuacja wa ek na Górnym l sku. 

Drugim szcz liwym trafem by o to, e trzy lata 

pó niej, w pa dzierniku roku 2001, spotka am Ale-

ša Dolnego na konferencji w Bartošovicach ko o 

Ostravy i zaprosi am go do wspó pracy w opraco-

wywaniu wa ek na naszym terenie. Do wiadczenie 

Aleša w po czeniu z moim zapa em da o niez e 

efekty. 

 Na pocz tku nasun a mi si  refleksja. Jak za-

cz  monitorowanie wa ek, aby móc uzyskane wy-

niki odnie  do wcze niejszych bada , i jak ogar-

n  stosunkowo du y i zró nicowany rodowi-

skowo obszar? Zdecydowali my si  w pierwszym 

etapie opracowa  wa ki rezerwatów wodnych i tor-

fowiskowych województwa l skiego i opolskiego. 

By o ich tylko 8, czyli nieca e 10% wszystkich re-

zerwatów obu województw. Ma o, ale przygl daj c 

si  mapie rozmieszczenia rezerwatów zauwa y am, 

e w miar  reprezentatywnie obejmuj  one intere-

suj cy nas obszar. Monitorowanie wa ek w rezer-

watach zaj o nam trzy lata, ale w zasadzie wysz o 

to nam dobrze tylko na terenie województwa l -

skiego. Na obszarze województwa opolskiego uda-

o si  dobrze zinwentaryzowa  jedynie rezerwat 

„Smolnik”. G ówn  przeszkod  jest wi ksza odleg-

o  pozosta ych rezerwatów od miejsc naszego 

zamieszkania i pracy. Z naszych do wiadcze  wy-

nika, e dwie mocno zaanga owane w badania 

osoby s  w stanie penetrowa  w ci gu roku obszar 

równowa ny mniej wi cej po owie redniej wiel-

ko ci województwa. Czyli – ma o nas. Marzy mi 

si  aby by o tylu zapalonych odonatologów co le-

pideroptologów. Jak to zmieni , jak zach ci  in-

nych do monitorowania wa ek – to by by chyba te-

mat na najbli sze lata. 

 Niespodziewana pomoc nadesz a w tym roku 

od amatora motyli, który zauwa y  szklarnika le -

nego Cordulegaster boltonii na penetrowanym 

przez siebie terenie. Pierwsza wiadomo  jaka do 

mnie dotar a od niego dotyczy a obserwacji „du ej, 

czarnej wa ki z ó tymi paseczkami na odw oku”. 

Pojecha am, zobaczy am, oznaczy am. Mo na wy-

korzysta  to zdarzenie jako przyk ad, e w przy-
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