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Wa¿ki w Sieci. Czêæ 2. Niemcy
Dragonflies in the Net. Part 2. Germany.
Pawe³ BUCZYÑSKI

Zak³ad Zoologii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin;
pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl
Abstract. Some of the most important and useful German WWW Sites related to Odonata are presented
and commented.

Po przegl¹dzie stron polskich (BUCZYÑSKI 2005), czas na wizytê u s¹siadów zza
zachodniej granicy. Niemiecka odonatologia to prawdziwa potêga, wa¿kami zajmuj¹ siê tu setki osób. Ma to odbicie w Internecie: na has³o Libellen Google pokazuje 552 000 stron zlokalizowanych na serwerach niemieckich. Dla porównania, w polskiej Sieci s³owo wa¿ka zawiera 38 000
stron, do tego wskutek istnienia jednakobrzmi¹cego przymiotnika  w du¿ej czêci
o sprawach wa¿kich (czyli wa¿nych) a nie
odonatologicznych. Wiêc nawet jeli niemieckich stron o charakterze stricte odonatologicznym jest wielokrotnie mniej, ni¿
pó³ miliona, i tak nie da siê omówiæ wszystkich. Dlatego poni¿ej zestawiam tylko te
najpopularniejsze i najprzydatniejsze.
· www.libellula.org
Witryna Towarzystwa Odonatologów
Niemieckojêzycznych (Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen). Jak na organizacjê tak zas³u¿on¹ i prê¿n¹, strona jest
zaskakuj¹co ma³o atrakcyjna wizualnie i rzadko aktualizowana, zdarzaj¹ siê te¿ nieaktywne linki i podstrony. Jednak ta strona zawiera interesuj¹ce informacje.
Najbardziej godna uwagi jest lista wa¿ek
Niemiec, dzie³o Reinharda Jödicke. Warto
tu co jaki czas zagl¹daæ, dla uwzglêdnianych na bie¿¹co zmian w nazewnictwie.
Czêæ strony powiêcono zjazdom GdO, dla

tych z ostatnich lat udostêpnione s¹ materia³y konferencyjne w formacie html lub jako
pliki pdf. Ciekawy jest te¿ dzia³ o znaczkach
pocztowych z wa¿kami.
Poza tym mo¿na poznaæ w³adze GdO,
dowiedzieæ siê o aktualnych wydarzeniach,
zapoznaæ siê z wydawnictwami towarzystwa (w tym ze spisami treci pó³rocznika
Libellula).
· www.sglibellen.de
Oficjalna strona Grupy Ochrony Wa¿ek
w Badenii-Wirtembergii (Schutzgemeinschaft
Libellen in Baden-Württemberg). Poza danymi o SGL, jej projektach i wydawnictwach
(m.in. bardzo interesuj¹ce czasopismo Mercuriale), zawiera te¿ kompetentne i dowcipnie przedstawione ogólne informacje o wa¿kach. Szczególnie godna polecenia jest galeria z kapitalnymi zdjêciami wa¿ek autorstwa
Bernda Kunza. Dla ka¿dego gatunku zamieszczono zdjêcia samca i samicy.
· www.uni-muenster.de/Landschaftsoekologie/ag_bioz/Libellen/Libellen.htm
Strona Grupy Roboczej dla Ochrony i Mapowania Wa¿ek w Nadrenii-Westfalii (Arbeitskreis zum Schutz und zur Kartierung der
Libellen in Nordrhein-Westfalen). Skonstruowana podobnie jak poprzednia, choæ bez
galerii zdjêæ.
· www.bremer-libellengruppe.de/
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Strona roboczej grupy odonatologów
przy Bremskim Towarzystwie Przyrodoznawczym (Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen). I ona jest zbudowana wed³ug podobnego schematu, jak poprzednio
omówione witryny. Zawiera galeriê ze zdjêciami gatunków wykazanych z wolnego
miasta Brema. Ogólne informacje o wa¿kach
podane s¹ w przystêpny sposób, w formie
odpowiedzi na Frequently asked questions. Cenna jest kolekcja linków do
Czerwonych list wa¿ek landów niemieckich
i krajów niemieckojêzycznych.
· www.libelleninfo.de/
Libellen  eine (kleine) Einführung
(Wa¿ki  (ma³e) wprowadzenie), autor:
Martin Lemke. Starannie przemylany przegl¹d wielu aspektów biologii wa¿ek i omówienie ich siedlisk, z do³¹czonymi: s³ownikiem terminów fachowych oraz wykazami
i Czerwonymi listami wa¿ek krajów niemieckojêzycznych.
· www.biologie.uni-ulm.de/bio3/public_html/index.html
Libellen Europas (Wa¿ki Europy),
autor: Jochen M. Müller. Strona zawiera
galerie zdjêæ wa¿ek, opisy wypraw przyrodniczych autora, komentarze techniczne
o fotografowaniu wa¿ek, krótkie zestawienie pimiennictwa o wa¿kach Europy i niedu¿¹ kolekcjê linków. Jest godna polecenia
g³ównie ze wzglêdu na zdjêcia.
· www.hydro-kosmos.de/libellen/libellen.htm
Libellen  Odonata (Wa¿ki  Odonata), autor: Günther H. Stanjek. Kompetentne, syntetyczne omówienie morfologii i biologii wa¿ek.
· www.faunistik.net/detinvert/odonata/
odonata.html
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Ord. Odonata (Rz¹d Odonata), autor: Werner Heitland. Jest to czêæ wiêkszej
strony powiêconej owadom. Zawiera omówienie biologii, systematyki i rozmieszczenia wa¿ek, treciwe i dobrze zilustrowane
graficznie, oraz krótki przegl¹d pimiennictwa i przydatnych linków.
· http://www.s2you.com/rotelisten/
Rote Listen der gefährdeten Pflanzen
und Tiere (Czerwone listy zagro¿onych
rolin i zwierz¹t). Bardzo przydatna nie tylko dla odonatologa wyszukiwarka, która
obejmuje wszystkie Czerwone listy krajów
niemieckojêzycznych. W wyniku wyszukiwania podawane s¹ kategorie zagro¿eñ na
wszystkich listach ogólnokrajowych i regionalnych, objanienia do tych kategorii oraz
wzory cytowañ poszczególnych list. Niestety, czêæ list jest nieaktualna (nie uwzglêdniono najnowszych wydañ).
W internecie mo¿na te¿ znaleæ Czerwone listy wa¿ek wielu krajów zwi¹zkowych,
w html lub jako pdf:
· www.loebf.nrw.de/static/infosysteme/
roteliste/default2.htm (Nadrenia-Westfalia)
· www.bayern.de/lfu/natur/arten_und_
biotopschutz/roteliste/rote_liste_tiere_ pdf/
odonata.pdf (Bawaria)
· www.sglibellen.de/rote_liste.html
(Badenia-Wirtembergia)
· http://www.faunoekjmueller-magdeburg.de/Odonata/Rote_Liste_LSA/body_rote_liste_lsa.html (Saksonia-Anhalt)
· http://www.berndtrockur.onlinehome.de/Publikationen/Rote_Liste/rote_liste.html (kraj Saary)
· http://www.naturschutz-planung.de/
html/tiere/314libellen.html (Hesja)
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· www.mlur.brandenburg.de/cms/media.php/2338/libellen.pdf (Brandenburgia)
· http://www.umweltdaten.landsh.de/
nuis/upool/gesamt/libellen/liblist.htm
(Schlezwik-Holsztyn)
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Humor z zeszytów

From the student´s excercise book
Cz. 1. Waszka ludzka
Part 1. Human dragonfly
Ca³a redakcja i znakomita wiêkszoæ autorów pisz¹cych teksty do naszego biuletynu, to
nauczyciele akademiccy. Prowadz¹c przedmioty obejmuj¹ce m.in. podstawowe informacje
o wa¿kach  np. zoologiê, hydrobiologiê, bioindykacjê  mamy niekiedy do czynienia podczas kolokwiów czy egzaminów z takim stanem wiedzy o naszych pupilach, który je¿y
przys³owiowy w³os na g³owie. Ale z drugiej strony autentycznie bawi, bêd¹c zwykle owocem rozpaczliwego wysi³ku umys³owego w sytuacji, gdy prawdziwej wiedzy brak lub te¿
sk³ada siê ze strzêpków informacji. T¹ notk¹ chcia³bym zapocz¹tkowaæ seriê tekstów nawi¹zuj¹cych do s³awnego niegdy a drukowanego w Przekroju" humoru z zeszytów. Zapraszam Kole¿anki i Kolegów do dopisywania ci¹gu dalszego!
Oto fragment z kolokwium z zoologii, twór umys³u studenta I roku Wydzia³u Rolnego
Akademii Rolniczej w Lublinie: Pytanie: Scharakteryzuj wa¿ki. Odpowied (pisownia
oryginalna): Waszka, np. waszka ludzka, waszka koñska, waszka psia. Aparat gêbowy
ss¹cy, gryz¹co-li¿¹cy, skrzyd³a b³oniaste, poczwarka wolna.
Czy to nie piêkne? Oto co mo¿e daæ wymieszanie nie do koñca opanowanych wiadomoci o wa¿kach, meszkach, wszach i wszo³ach.
Dziêkujê Edycie Buczyñskiej za dostarczenie mi materia³u do tej notatki.

Pawe³ Buczyñski

