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Ubieg³oroczny zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojêzycznych (Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen), odby³ siê w Drenie. wietnie zorganizowany
przez ekipê saksoñskich odonatologów pod
wodz¹ dr. Thomasa Brockhausa, któr¹ dzielnie wspiera³y wszystkie pokolenia rodziny
Brockhausów, mia³ miejsce w XVIII-wiecznym budynku Odwachy Nowomiejskiej
(Neustädter Wache), stoj¹cym blisko brzegu
rzeki £aby, na granicy Starego Miasta i Nowego Miasta. Tak wiêc s³uchaj¹c referatów,
moglimy zerkaæ przez okna na najpiêkniejsze zabytki drezdeñskiej starówki. A wychodz¹c na chwilê odpoczynku  na stoj¹cy naprzeciw, poz³acany pomnik elekcyjnego króla Polski, Augusta II Mocnego.
Temat przewodni zjazdu brzmia³: Biologia, ekologia, faunistyka i ochrona wa¿ek.
Zachêci³ on do udzia³u znacz¹ liczbê, bo
oko³o 150 osób, z Austrii, Belgii, Bu³garii,
Czech, Holandii, Niemiec, Polski, S³owacji
i Szwajcarii. Wys³ucha³y one 29 referatów
i mia³y mo¿noæ zapoznania siê z piêcioma
posterami.
W obradach mo¿na wyró¿niæ kilka nurtów
problemowych. Czêæ referatów dotyczy³o
analiz lokalnych i regionalnych fauny wa¿ek:
Drezna, Saksonii, innych obszarów Niemiec
i Europy rodkowej. Skupiano siê na aspektach sozologicznych i na zmianach fauny
w czasie, wynikaj¹cych z ró¿nie uwarunkowanych zmian rodowiska i czynników klimatycznych.
Kolejny nurt tematyczny to ochrona

wa¿ek (na poziomie regionu/kraju, rodowiska, gatunku) i ich wykorzystanie do planowania ochrony obszarowej. Wiele wyst¹pieñ,
nawet tych o charakterze regionalnym, by³o
bardzo ciekawych ze wzglêdu na mo¿noæ
podpatrzenia i przedyskutowania ró¿nych podejæ metodycznych do tego zagadnienia. W
nurcie ochroniarskim mieci³ siê te¿ ciekawy i bardzo ciep³o przyjêty referat Rafa³a Bernarda, jednego z dwóch reprezentantów Polski, powiêcony potencja³owi ekologicznemu
i genetycznemu Nehalennia speciosa (CHARP.)
oraz jego znaczeniu dla ochrony gatunku.
Nader interesuj¹ce by³y te¿ wyniki badañ
nad wa¿kami sztucznych zbiorników w Zag³êbiu Ruhry (Diana Goertzen)  okaza³o siê,
¿e cechuje je bogata fauna, nawet w obetonowanych basenach przykopalnianych, oraz
analiza pu³apek ekologicznych (Hansruedi
Wildermuth)  karoserii samochodów, p³atów
folii, nagrobków z granitu etc., które polaryzuj¹ wiat³o podobnie lub nawet atrakcyjniej
dla wa¿ek, ni¿ powierzchnia wody, i prowokuj¹ wa¿ki do zachowañ rozrodczych. Zwykle jest to tylko terytorializm, ale niekiedy
dochodzi do pe³nej sekwencji rozrodu, w³¹cznie ze znoszeniem jaj.
Kilka wyst¹pieñ powiêcono pracom nad
atlasami rozmieszczenia wa¿ek. Referowano
stan prac nad atlasami Polski (prezentowany
przez autora tej relacji referat Rafa³a Bernarda, Paw³a Buczyñskiego i Grzegorza Toñczyka) i Belgii (Geert de Knijf i Anny Anselin),
za Vincent Kalkman omawia³ dzia³ania na
rzecz atlasu ogólnoeuropejskiego. Ponadto,
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pod kierunkiem Thomasa Brockhausa mozolnie ustalano ramy organizacyjne projektu
Wa¿ki Niemiec. Jak widaæ szewc bez butów chodzi, bo mimo nadzwyczajnej mnogoci odonatologów w tym kraju, wci¹¿ brak
takiego dzie³a.
Czwarty nurt obrad to szeroko pojmowana biologia i ekologia wa¿ek, choæ wyst¹pieñ
tego rodzaju by³o znacznie mniej ni¿ zwykle: Kamilla Koch przedstawi³a wyniki badañ nad wp³ywem strategii rozrodczych na
wielkoæ jaj u Libellulidae, André Günther i
Dan Barta omówili wstêpne dane o behawiorze rozrodczym tropikalnej Archineura incarnata (KARSCH), Ole Müller zaprezentowa³
wietny referat o biologii silnie zagro¿onej
Boyeria cretensis PETERS (kreteñskiego endemitu z rodziny Aeshnidae), Karl Westermann
analizowa³ przypadek znoszenia jaj przez
Lestes viridis (VANDER L.) do ³odyg pokrzyw,
za Wolfgang Zessin prezentowa³ stan wiedzy o biologii wa¿ek Paleozoiku.
Warto jeszcze wspomnieñ o referatach
powiêconych:
 wp³ywom zmian klimatu na wa¿ki, na
przyk³adach: rezerwatu biosfery Pfälzerwald/Vogese (pogranicze Niemiec i Francji)
(Jürgen Ott) i w peruwiañskich Andach (Joachim Müller i Franz-Josef Schiel); szczególnie pierwszy przyk³ad pokazuje, ¿e ju¿ teraz
nastêpuje silna przebudowa fauny wielu obszarów, która przy okazji rujnuje plany ochrony zwi¹zane z programem Natura 2000;
 wa¿kom jako necoenowi (nowo¿ytnej
faunie inwazyjnej) w Europie  Andreas Martens przekonuj¹co i dowcipnie zarazem udowodni³, ¿e mimo takiemu ocenianiu kilku gatunków przez niektórych autorów (zawsze nieodonatologów), na naszym kontynencie nie ma
mowy o reprezentuj¹cych neocen wa¿kach;
 wystêpowaniu Ophiogomphus cecilia
(Fourcr.) na Pó³wyspie Iberyjskim  Florian
Weihrauch b³yskotliwie wykaza³, ¿e mimo
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obecnoci tej wa¿ki w krajowych wykazach
gatunków a nawet na Czerwonych listach,
wszystkie dane o jej wystêpowaniu opieraj¹ siê na b³êdnie oznaczonych larwach
Onychogomphus forcipatus unguicularis
(L.) i na przypadkowo przeetykietowanym
imago z Europy rodkowej, pochodz¹cym
z wymiany.
Podczas wieczoru towarzyskiego w sympatycznej piwiarni urz¹dzonej w stylu czeskim,
mielimy te¿ mo¿noæ wys³uchania i obejrzenia dwóch relacji z ubieg³orocznego sympozjum Societas Internationalis Odonatologica
w Hong Kongu.
Tradycyjnie obradom towarzyszy³a sprzeda¿ literatury fachowej. Na kilku stoiskach
oferowano wiele dzie³ naukowych i popularnonaukowych wydanych w ostatnich latach,
powiêconym nie tylko wa¿kom. Z ciekawszych nowoci, mo¿na by³o nabyæ monografie wa¿ek Austrii i Belgii oraz dzie³o Forests and Dragonflies, zawieraj¹ce prace oparte
o najciekawsze referaty z ubieg³orocznego
sympozjum Worldwide Dragonfly Association w Pontevedra (Hiszpania).
Jak widaæ  choæ krótkie, sympozjum by³o
intensywne i owocne naukowo. Poddajê Czytelnikom pod rozwagê udzia³ w kolejnej imprezie, która odbêdzie siê w dniach 79. marca przysz³ego roku w Poczdamie ko³o Berlina. Dla polskich odonatologów jest to na pewno najtañszy sposób na ¿ywy kontakt z czo³ówk¹ rodkowoeuropejskiej odonatologii 
zjazdy wiatowe s¹ zwykle lokalizowane
w miejscach odleg³ych i egzotycznych.
Summary
Brief relation on the international odonatological congress that took place in Dresden. The main streams of debates are presented. The most valuable speeches are pointed, especially from the field of dragonfly
conservation, biology and zoogeography.

Key Words. Society of German Speaking Odonatologists, congress, relation.

