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Cz  redakcyjna (Edi tor ia l )  

Listy do i od redakcji 
(Letters to and from the Editorial Office) 

Od redaktora naczelnego (From the Managing 

Editor) 

Drodzy Czytelnicy! 

 Ma o czasu min o od chwili, gdy zacz li my z 

Grzegorzem To czykiem rozmowy o biuletynie Sek-

cji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ento-

mologicznego. By o to we wrze niu 2004 r., pod-

czas zjazdu PTEnt. w Bia owie y. Czy jest sens, czy 

znajd  si  czytelnicy? Czy b d  rodki na utrzy-

manie pisma? Czy wystarczy materia ów do druku? 

 Nasze obawy by y bezpodstawne. Planowany 

nak ad trzeba by o prawie podwoi . Zyskali my 

wierne i rosn ce grono odbiorców, kilka egzempla-

rzy ka dego numeru w druje nawet za granic . Mi-

mo m odego wieku i (celowo) nie ca kiem powa nej 

formu y, jeste my abstraktowani w „Odonatologi-

cal Abstracts” i „Odonatological Abstract Servi-

ce”. Materia ów z numeru na numer przybywa, 

cz  wi kszych tekstów musimy drukowa  jako 

suplementy. Nawet trosk materialnych jest niewie-

le, dzi ki wsparciu Zak adu Zoologii UMCS (w tym 

miejscu serdecznie dzi kujemy panu Prof. Jackowi 

towskiemu). Tak wi c s  powody do optymizmu. 

Kto wie, mo e spe ni  si  marzenia i za kilka lat 

powstanie na bazie naszego biuletynu pierwsze w 

Polsce czysto odonatologiczne pismo naukowe? 

Zrobimy wszystko, by tak w a nie si  sta o. 

 Je li co  zak óca odmalowan  wy ej sielank , 

to jest to w skie grono autorów: wci  du a cz  

cz  tekstów wychodzi spod pióra cz onków re-

dakcji. Dla czasopisma jest to typowa choroba wie-

ku dzieci cego – ono musi okrzepn , sta  si  zna-

ne i by  brane pod uwag  jako miejsce publikowa-

nia prac. Liczymy, e szybko tak si  stanie. 

 Tak wi c serdecznie zapraszam na nasze amy 

wszystkich zainteresowanych wa kami. Ch tnie za-

mie cimy nie tylko d u sze i ci le  naukowe teksty. 

Gor co namawiam do dzielenia si  wra eniami ze 

zjazdów i konferencji czy wypraw przyrodniczych 

(oczywi cie z w tkami odonatologicznymi), do pi-

sania prac o charakterze przegl dowym i popular-

nonaukowym. Wreszcie do publikowania doniesie  

o charakterze przyczynkowym, tak by cenne a wy-

rywkowe dane, które le  w niejednej szufladzie, 

nie zosta y tam na zawsze. Liczymy na Was! 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Pawe  Buczy ski 

 

O stronie „Mój staw” (About the site “My pond”) 

Witam Bardzo Wa kowo :-))) 

 Nazywam si  Leszek Bielecki i prowadz  moj  

witryn  "Mój staw". 

 W wydaniu Odonatrixa z lipca 2005 znalaz em 

wspomnienie o mojej witrynie – dzi kuj  za to bar-

dzo!! 

 Korzystaj c z okazji chcia bym poinformowa , 

e ju  ten adres jest (niestety) nieaktualny – by  

przez dwa lata, ale z uwagi na rozrost mojej witry-

ny musia em przenie  si  na wi kszy serwer, i 

przy okazji kupi em swoj  domen  by z okazji ta-

kich przenosin nie „gin  z sieci”. 

 Obecnie ca a moja witryna znajduje si  pod 

adresem: http://staw.bieleccy.com.pl

a na skróty mo na do wa ek trafi  tak: 

http://staw.bieleccy.com.pl/index_wazki.html 

 Je eli kiedy  w przysz o ci b dzie robi  Pan 

podobny spis prosz  o podanie nowego adresu – 

chyba najlepiej tego do wa ek.... 

Pozdrawiam i ycz  rozwoju Odonatrixa 

Leszek Bielecki (wp yn o 25-09-2005) 

 

Korekta klucza Jacka Wendzonki do oznaczania imagines wa ek Polski 
(Corrigenda of the Jacek Wendzonka’s determination key to the imagines of Polish dragonflies) 

 Do wydanego w zesz ym roku klucza do ozna-

czania imagines wa ek Polski (WENDZONKA 2005: 

Odonatrix 1 (Supl. 1): 1-26), wkrad o si  kilka b -

dów technicznych. 

 Uczestnikom forum dyskusyjnego Przyroda 

(www.bocian.org.pl/forum/viewtopic.php?p=81805#81805), 

dzi kujemy za krytyczne uwagi. 
 There are some technical errors in the key to the 

identification key to the Polish dragonflies that was 

published in the last year (WENDZONKA 2005: Odonatrix 
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1 (Supl. 1): 1-26. 

 We thank participants of the “Przyroda” forum 

(www.bocian.org.pl/forum/viewtopic.php?p=81805#81805) for cri-

tical remarks. 

Strona / wiersz 
(Page / line): 

Jest 
(It is): 

Powinno by  
(It shuold be): 

10 / 2 32 – E. lindeni; 32 – E. lindenii; 

10 / 9 32 – E. lindeni; 32 – E. lindenii; 

11 / 41 –.   . .............................................. 16. –.   . ................................................... 17. 

16 / 5 – Rys. 83 – g owa Ophiogomphus cecilia. 

16 / 10 – Fig. 83 – Ophiogomphus cecilia, head. 

18 / 3 – Rys. 89 – Anax ephippiher, odw ok, S2  

18 / 9 – Fig. 89 – Anax ephippiger, abdomen, S2 

23 / 41-42 

 

9.   Mi dzy nasad  a w ze kiem tylnego 

      skrzyd a... 

9.   Mi dzy nasad  a w ze kiem przedniego 

      skrzyd a... 

23 / 43-44 

 

10. Mi dzy nasad  a w ze kiem tylnego 

      skrzyd a... 

10. Mi dzy nasad  a w ze kiem przedniego 

      skrzyd a... 

26 / 9 20. Pterostigma jasna, be owa. 20. Pterostigma u doros ych jasna, be owa. 

26 / 12 —. Pterostigma br zowa. —. Pterostigma u doros ych br zowa. 
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