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Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego w roku 2005
Report on activities of the Odonatological Section of
the Polish Entomological Society in 2005. – Annual report is presented that has been submited to the Governing Board of the Polish Entomological Society. A discussion and constructive criticism of activities of the
section are welcome.

Od redakcji i zarządu sekcji: W celu zapewnienia peánej jawnoĞci dziaáaĔ Sekcji Odonatologicznej i jej zarządu, publikujemy poniĪej
sprawozdanie záoĪone na rĊce Zarządu Gáównego PTEnt. w grudniu 2005 r. W ten sam sposób upubliczniane bĊdą teĪ kolejne sprawozdania. JednoczeĞnie serdecznie zapraszamy czáon-

ków sekcji i jej wspóápracowników do dyskusji
i twórczej krytyki dziaáalnoĞci zarządu.
1. Siedziba, skáad osobowy i wáadze.
Siedzibą sekcji jest Zakáad Zoologii UMCS
(ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin). Archiwum
znajduje siĊ w Katedrze Zoologii BezkrĊgowców
i Hydrobiologii Uà (ul. S. Banacha 12/16, 90-237
àódĨ).
Sekcja liczy 19 czáonków. Są to: Rafaá Bernard, Edyta BuczyĔska, Paweá BuczyĔski, Bogusáaw DaraĪ, Aleš Dolný (Czechy), Paweá JĊdryczak, Jan Hermans (Holandia), Andrzej àabĊdzki,
Grzegorz MichoĔski, Alicja Miszta, Tomasz Rut-
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kowski, Anna Rycháa, Juliusz Samoląg, Jakub SzymaĔski, Szymon ĝniegula, Dawid Tatarkiewicz,
Grzegorz ToĔczyk, Jacek Wendzonka, Andrzej Zawal.
W czasie roku sprawozdawczego ubyá jeden
czáonek (zmará S. Mielewczyk), przybyáo czterech
czáonków (E. BuczyĔska, J. Hermans, P. JĊdryczak, S. ĝniegula).
Pracami sekcji kieruje zarząd w skáadzie: Paweá BuczyĔski – przewodniczący, Grzegorz ToĔczyk – sekretarz. Zarząd wybrano podczas II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego w Urszulinie (21-23 V 2004), jego kadencja trwa do roku
2006.
2. Wydawnictwa.
W roku 2005 rozpoczĊto wydawanie biuletynu
„Odonatrix”, którego wspóáwydawcą jest Zakáad
Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej
w Lublinie. Tworzy go redakcja w skáadzie: redaktor naczelny – Paweá BuczyĔski, czáonkowie –
Edyta BuczyĔska i Grzegorz ToĔczyk.
„Odonatrix” ma format A5, póásztywne okáadki i nakáad 95 egzemplarzy. Wszystkie teksty mają
podtytuáy i abstrakty w jĊzyku angielskim. Biuletyn zostaá od pierwszego numeru zarejestrowany w
systemie ISSN i jest rozsyáany do najwaĪniejszych
bibliotek w kraju. Jest teĪ udostĊpniany 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 póárocznikiem, numer 1(1)
wydano 15. stycznia, zaĞ numer 1(2) – 15. lipca
2005. Liczą one w sumie 44 strony i zawierają: 4
artykuáy, 9 notatek, 7 sprawozdaĔ i komunikatów,
7 omówieĔ i wykazów literatury fachowej, jeden
artykuá wstĊpny oraz 2 komiksy z serii „Przygody
waĪki z Lublina”.
Jako suplement „Odonatrix” ukazaá siĊ teĪ
klucz do oznaczania imagines gatunków waĪek
wystĊpujących w Polsce (WENDZONKA J. 2005:
Odonatrix, 1, Supl. 1: 1-26).
Pojedyncze egzemplarze wszystkich numerów
biuletynu przekazano: bibliotekarzowi PTE Dr.
hab. Markowi Wanatowi, Zarządowi Gáównemu
PTE i Prezesowi PTE Prof. dr. hab. Januszowi
Nowackiemu.
3. Sympozja.
W roku sprawozdawczym sympozjum nie odbyáo siĊ, zostaáo odwoáane z powodu zbyt maáej
liczby zgáoszeĔ.
4. AktywnoĞü w Internecie.
W kwietniu br. powstaáa strona sekcji (http://
www.entomo.pl/wazki/). Jej twórcą i administrato-
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rem jest Jacek Wendzonka. Strona zawiera nastĊpujące elementy:
xczĊĞü wstĊpną,
xsystematyczny wykaz gatunków krajowych lub
moĪliwych do stwierdzenia w kraju,
xgaleriĊ fotograficzną (zdjĊcia waĪek i siedlisk),
xinformacje o akcji „Atlas rozmieszczenia waĪek
(Odonata) w Polsce”,
xklucz do oznaczania imagines,
xporady techniczne nt. odáowu, obserwacji i fotografowania,
xinformacje o ochronie waĪek,
xbiuletyn „Odonatrix” (poszczególne numery jako
pliki pdf),
xbazą adresową polskich odonatologów,
xkomunikaty sekcji.
Strona jest na bieĪąco aktualizowana i uzupeániana, we wspóápracy ze wszystkimi czáonkami
Sekcji Odonatologicznej.
5. Akcja „Atlas rozmieszczenia waĪek (Odonata)
w Polsce”.
AkcjĊ koordynuje Centrum Atlasu w skáadzie:
Rafaá Bernard, Paweá BuczyĔski, Grzegorz ToĔczyk. W jego realizacjĊ jest zaangaĪowanych obecnie ponad 120 osób z kraju i zagranicy (Czechy,
Niemcy, Holandia).
Projekt realizowany od poáowy lat 1990-tych,
znajduje siĊ w ostatniej fazie gromadzenia danych.
Obecnie:
xtrwają uzupeániające badania terenowe ostatnich
niezbadanych obszarów kraju;
xzgromadzono informacje o waĪkach z Polski w
zbiorach krajowych zagranicznych muzeów
przyrodniczych;
xtworzona jest komputerowa bazy danych do
opracowaĔ o wystĊpowaniu poszczególnych gatunków. Baza powstaje w Zakáadzie Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie (administrator: Paweá BuczyĔski). Jak dotąd
zarejestrowano w niej arkusze danych z 1412
stanowisk.
Jako materiaá pomocniczy dla uczestników akcji, opracowano klucz do oznaczania imagines waĪek wystĊpujących w Polsce (vide „Wydawnictwa”). W przygotowaniu jest klucz do larw i wylinek (Paweá BuczyĔski i Grzegorz ToĔczyk).
„Atlas...” szeroko propagowano przede wszystkim w kraju. Zamieszczono ogáoszenia na popularnych forach dyskusyjnych: „Przyroda” (http://
forum.przyroda.org/), „Chrząszcze i motyle Polski” (http://www.entomo.pl/forum/). Projekt prezentowano podczas walnego zjazdu Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian” – 19 XI, Siedlce (P. Bu-
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czyĔski). Za granicą, zaproszenia do uczestnictwa
w akcji i udostĊpnienia danych ukazaáy siĊ w „Libellennachrichten” (biuletyn Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen) i „NVL-Nieuwsbrief”
(Nederlandse Vereniging voor Libellenstudien).
Poster o projekcie eksponowano podczas zjazdu
Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen
(Freising, Niemcy, 18-20 IIII) (P. BuczyĔski, G.
ToĔczyk).
ZakoĔczenie projektu i wydanie publikacji
„Atlas rozmieszczenia waĪek (Odonata) w Polsce”
jest planowane na lata 2007-2008.

6. Inne wydarzenia.
Opracowano i przyjĊto regulamin sekcji. Zostaá on przekazany do Zarządu Gáównego celem
jego akceptacji, zgodnie z §35 statutu PTEnt.
Przewodniczący sekcji

Sekretarz sekcji

(Paweá BuczyĔski)

(Grzegorz ToĔczyk)

Poszukiwany, poszukiwana – refleksje na początku piątego roku monitorowania
waĪek na Górnym ĝląsku
Alicja MISZTA
We search him; we search her – reflections on the beginning 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 studies 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.

Paweá BuczyĔski tak gorliwie zachĊca do pisania o spotkaniach z waĪkami i dzielenia siĊ swoimi
obserwacjami, Īe w koĔcu i mnie przyszáo na myĞl,
aby podzieliü siĊ swoimi refleksjami.
Tak siĊ skáada, Īe w ostatnich latach ze zdeklarowanego mrówkologa przeksztaácam siĊ pomaáu w waĪkologa. Etap, który obecnie zaliczam nazywam stadium waĪkoluba. PrzeobraĪenie to zawdziĊczam dwu szczĊĞliwym zbiegom okolicznoĞci. Pierwszym byáo to, Īe w paĨdzierniku roku
1998 zaczĊáam pracowaü w Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego ĝląska w Katowicach, gdzie
przydzielono mi obowiązki specjalisty do spraw
bezkrĊgowców. Dosyü szybko wpadáo mi w rĊce
opracowanie Leona Sawkiewicza i Maksymiliana
ĩaka o waĪkach ĝląska, które przestudiowaáam
i zanotowaáam sobie pierwszą refleksjĊ, Īe od prawie 40 lat nikt nie powtórzyá ich badaĔ na tak
szeroką skalĊ i nie wiadomo, jak przedstawia siĊ
wspóáczeĞnie sytuacja waĪek na Górnym ĝląsku.
Drugim szczĊĞliwym trafem byáo to, Īe trzy lata
póĨniej, w paĨdzierniku roku 2001, spotkaáam Aleša Dolnego na konferencji w Bartošovicach koáo
Ostravy i zaprosiáam go do wspóápracy w opracowywaniu waĪek na naszym terenie. DoĞwiadczenie
Aleša w poáączeniu z moim zapaáem daáo niezáe
efekty.

Na początku nasunĊáa mi siĊ refleksja. Jak zacząü monitorowanie waĪek, aby móc uzyskane wyniki odnieĞü do wczeĞniejszych badaĔ, i jak ogarnąü stosunkowo duĪy i zróĪnicowany Ğrodowiskowo obszar? ZdecydowaliĞmy siĊ w pierwszym
etapie opracowaü waĪki rezerwatów wodnych i torfowiskowych województwa Ğląskiego i opolskiego.
Byáo ich tylko 8, czyli niecaáe 10% wszystkich rezerwatów obu województw. Maáo, ale przyglądając
siĊ mapie rozmieszczenia rezerwatów zauwaĪyáam,
Īe w miarĊ reprezentatywnie obejmują one interesujący nas obszar. Monitorowanie waĪek w rezerwatach zajĊáo nam trzy lata, ale w zasadzie wyszáo
to nam dobrze tylko na terenie województwa Ğląskiego. Na obszarze województwa opolskiego udaáo siĊ dobrze zinwentaryzowaü jedynie rezerwat
„Smolnik”. Gáówną przeszkodą jest wiĊksza odlegáoĞü pozostaáych rezerwatów od miejsc naszego
zamieszkania i pracy. Z naszych doĞwiadczeĔ wynika, Īe dwie mocno zaangaĪowane w badania
osoby są w stanie penetrowaü w ciągu roku obszar
równowaĪny mniej wiĊcej poáowie Ğredniej wielkoĞci województwa. Czyli – maáo nas. Marzy mi
siĊ aby byáo tylu zapalonych odonatologów co lepideroptologów. Jak to zmieniü, jak zachĊciü innych do monitorowania waĪek – to byáby chyba temat na najbliĪsze lata.
Niespodziewana pomoc nadeszáa w tym roku
od amatora motyli, który zauwaĪyá szklarnika leĞnego Cordulegaster boltonii na penetrowanym
przez siebie terenie. Pierwsza wiadomoĞü jaka do
mnie dotaráa od niego dotyczyáa obserwacji „duĪej,
czarnej waĪki z Īóátymi paseczkami na odwáoku”.
Pojechaáam, zobaczyáam, oznaczyáam. MoĪna wykorzystaü to zdarzenie jako przykáad, Īe w przy-
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