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Problem zasadniczy!

• Mało nas, mało nas do… badania 
chruścików,

• Tylko nam, tylko nam Ciebie tu potrzeba
E t l ó  j t d ż  l  d b i i • Entomologów jest dużo, ale rozdrobnieni 
są na małe grupy specjalistyczne. 

• Etaty na uczelniach, etaty w 
administracji rządowej i samorządowej, 
wolontariusze

• Dziędzielewicz (Lwów)
• Racięcka (Wilno)
• Tomaszewski (Łódź): Majecki, Majecka
• Szczęsny (Kraków)

Kontynuacja???

• Riedel (Warszawa)
• Szczepańska (Mikołajki)
• Jaskowska (Poznań)
• Czachorowski (Olsztyn)
• Buczyńska (Lublin)

Kształcenie chruścikarzy
przykład Olsztyna
• Dr Lech Pietrzak
• Dr Tomasz Majewski
• Mgr W. Szczepański
• Mgr M. Krejckant

magistranci
doktoranci

Powstanie sekcji – 2001 r.
• Sekcja Trichopterologiczna PTEnt. powstała w 2001 r. Z 

potrzeby integracji polskich trichopterologów. 
• Do grona kilku zaledwie specjalistów (C. Tomaszewski,  

B. Szczęsny, C., J. Majecki, S. Czachorowski), 
dołączyło kilku doktorantów  studentów  młodych dołączyło kilku doktorantów, studentów, młodych 
pracowników naukowych i entomologów amatorów: m.in. 
H. Adamek, mgr E. Buczyńska (Serafin), dr.S. Cios, 
dr.K. Górecki, lek. J. Gutowska, M. Krejckant, dr T. 
Majewski, M. Mońko, M. Pachocka, dr. L. Pietrzak, mgr 
W. Szczepański, mgr M. Tszydel, Julia Dobrzańska i 
inni (okresowo, różnie w różnych latach)

Trichopteron

• Od 2001 roku, newsletter
• Coraz szerszy krąg odbiorców (co 

najmniej 2 tys. czytelników)
Ab t kt  i l ki  i j ki• Abstrakty angielskie i rosyjskie

• Od 2007 prace recenzowane
• Nauka z popularyzacją i poczuciem 

humoru
• Źródło informacji i start dla młodych
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Newsleter
• Podstawowym celem pisma było ułatwienie kontaktów

między specjalistami i amatorami, ułatwienie wymiany 
informacji oraz inspiracja do wspólnych badań i 
przedsięwzięć wydawniczych. 

• Publikowane były drobne prace faunistyczne, 
ekologiczne oraz opisy larw  zamieszczane były ekologiczne oraz opisy larw, zamieszczane były 
informacje o konferencjach, nowych publikacjach, 
kluczach do oznaczania oraz informacje o aktualnie 
prowadzonych badaniach. 

• „Trichopteron” dostępny jest w wersji elektronicznej 
(pliki PDF) na stronie domowej oraz stronie  
www.robale.pl i innych redakcyjnych.

Kolegium redakcyjne
•W grudniu 2001 roku ukazał się pierwszy 
newsletter „Trichopteron”. Do tej pory ukazało się 
25 numerów (w 2007 r. ukazywanie się pisma 
zostało wstrzymane). 

W pracach redakcyjnych w różnym okresie 
uczestniczyli: E. Buczyńska (Serafin), 
P.Buczyński, S.Cios, S.Czachorowski, E.Dyatlova, 
I. Giginyak, M.Krejckant, J.Majecki, 
T.Majewski, L. Pietrzak, C. Rodrigues, 
W.Szczepański.

Międzynarodowa rada naukowa
W 2006 w związku z planowanym recenzowaniem 
publikowanych prac powołana została 
międzynarodowa rada w składzie: dr. Paweł 
Buczyński, dr. Krzysztof Górecki, dr. Tomasz 
M k  d  M h ł M  (B ł ś)  d  Majewski, dr. Michaił Moroz (Białoruś), dr. 
Lech Pietrzak, dr. Thomas Pitsch (Niemcy), dr. 
Denes Schmera (Węgry), prof. dr hab. Cezary 
Tomaszewski,  dr. Luiza Ujvarosi (Rumunia), 
prof. dr. Voldemars Spungis (Łotwa), mgr 
Giedre Vishinskiene (Litwa).

Zastój newslettera

• Od ponad roku nie ukazał się żaden numer
• Spadek sił i finansów
• Poszukiwanie nowej, elektronicznej 

f ł  ( t  i t kt  W b 2 0?)formuły (strona interaktywna, Web 2.0?)
• Przyszłość jest otwarta

Strony internetowe
• Strona domowa: www.uwm.edu.pl/czachor
• Pierwsza strona internetowa 

(www.wum.edu.pl/Trichopteron) uruchomiona została 
pod koniec 2002 roku. 

• Zmieszczone zostały tam adresy polskich 
ś ó ś óchruścikarzy, lista gatunków chruścików Polski, 

podstawowe informacje o Trichoptera, bibliografie 
tematyczne, aktualności oraz numery archiwalne 
„Trichopterona”. 

• W 2008 roku powstała nowa strona www z własną 
domeną.

www.uwm.edu.pl/trichopteron
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http://www.trichopteron.pl Lista dyskusyjna i e-learning
• Lista dyskusyjna poświęcona badaniom 

trichopterologicznym założona została w grudniu 2002
roku, lecz nie spotkała się z zainteresowaniem i szybko 
zupełnie zamarła. 

• Pierwsze informacje encyklopedyczne na Wikipedii Pierwsze informacje encyklopedyczne na Wikipedii 
dotyczące chruścików pojawiły się w styczniu 2006 
roku. 

• Uzupełnianie haseł i projekt e-learning (od września 
2008)?

Chruścikopedia

• Podręczniki (brak w j. polskim)
• Klucze do oznaczania ?
• Publikacje naukowe (zaledwie 4 

fi )

Logo Wikipedii

monografie)
• Prace popularnonaukowe (+wędkarze)
• Chruścikowa encyklopedia ?
• Wikipedia: 120 haseł o chruścikach 

(kwiecień 2007 r.)

Seminaria naukowe
• 2002 r. warsztaty terenowe „Ocena błędu w 

badaniach faunistyczno-ekologicznych” (Głęboczek).
• 2003 r. „II Seminarium Trichopterologiczne  - Dzień 

Chruścika 2003” (Olsztyn 11 grudnia) 
• maj 2004 r. sekcja była współorganizatorem 

konferencji pt  Badania ważek  chrząszczy i konferencji pt. „Badania ważek, chrząszczy i 
chruścików na obszarach chronionych” (Urszulin).

• Grudzień 2004 IV Seminarium Trichopterologiczne 
„Dzień Chruścika 2004” (Olsztyn 11 grudnia)

• 2005, 2006 oraz 2007 (VI Seminarium Trichopterologiczne)
roku 11 grudnia odbyły się kolejne już seminaria w 
ramach obchodów Dnia Chruścika”. (Olsztyn)

Dzień Chruścika i …
2004

2006
Urszulin 2004

2007

2006

2003

Warsztaty terenowe

Łajs, jez. Kośno

Głęboczek



2008-06-23

4

Staże naukowe
• W ramach działalności sekcji oraz działalności UWM, do 

Olsztyna na konsultacje oraz krótsze lub dłuższe staże 
związane z biologią, ekologią oraz metodologią badań 
trichopterologicznych przyjechali: mgr Elena Dyatlova 
(Ukraina), mgr Irina Giginyak (Białoruś), dr Roman 
Goduńko (Ukraina), dr Krzysztof Górecki, dr Michaił 
M  (Bi ł ś)  M d  P h k  C l  R d i  Moroz (Białoruś), Magda Pachocka, Carlos Rodrigues 
(Hiszpania), dr Urszula Szymańska, mgr Giedre 
Vishinskiene (Litwa), Nadine Wissig (Niemcy).

• Jednym z efektów staży było uzupełnienie check-list 
krajów wschodnioeuropejskich.

Stażyści

Dziędzielewicz jako wzór
• W badaniach faunistyczno-inwentaryzacyjnych 

nad chruścikami podkreślić należy dużą rolę 
entomologów-amatorów. 

• Przykładem może być znakomity trichopterolog 
Józef Dziędzielewicz  którego prace do dzisiaj Józef Dziędzielewicz, którego prace do dzisiaj 
są bardzo ważne dla Ukrainy i południowej 
Polski.  

• Także i obecnie dzięki pracy tak zwanych 
amatorów przybywa wiele informacji na 
przykład z zachodniej Polski.

Studenci różnych kierunków

• Magda Pachocka
• Joanna Gutowska
• Julia Dobrzańska

Uczniowie i prace olimpijskie,
pracownicy WIOŚ Publikacje, publikacje

• Prace badawcze z zakresu inwentaryzacji i 
faunistyki, jakkolwiek bardzo potrzebne, nie 
cieszą się zainteresowaniem naukowców
zatrudnionych w placówkach naukowych. 
W k    b  f  b d ń Wynika to ze sposobu finansowania badań 
naukowych. 

• W dorobku indywidualnym jak i wydziałów czy 
instytutów liczą się przede wszystkim 
publikacje w czasopismach z wysokim „impact 
factorem”. 
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Publikacje, publikacje
• Pism entomologicznych z wysokim 

indeksowanie jest bardzo mało. 
• W konsekwencji główny ciężar publikowania 

danych zoogeograficznych, faunistycznych, 
inwentaryzacyjnych spada na tak zwanych inwentaryzacyjnych spada na tak zwanych 
amatorów, zainteresowanych poznawaniem 
jako takim, a nie uzyskiwaniem niezbędnych 
„punktów”.

• Inwentaryzacja obszarów chronionych (w 
tym Natura 2000)

Amatorzy niezbędni
• Dla rozwoju badań entomologicznych 

konieczne jest wsparcie ruchu amatorskiego.
• Nie tylko trzeba utrzymać krajowe i 

tematyczne czasopisma entomologiczne ale 
utrzymać życzliwy i autentyczny kontakt utrzymać życzliwy i autentyczny kontakt 
zarówno poprzez publikowanie w tych 
czasopismach praz przeglądowych, 
podsumowujących oraz wskazujących 
perspektywy badań. 

• Wikipedia, strony www, e-learning

Wspieranie amatorów
• Potrzebne są liczne spotkania o charakterze letnich 

warsztatów oraz inicjowanie szerszych akcji
badawczych także o charakterze międzynarodowym, 
(np. atlas rozmieszczenia, ocena zagrożenia, 
monitoring, inwentaryzacje). 
Koordynacją takich prac muszą zająć się pracownicy • Koordynacją takich prac muszą zająć się pracownicy 
naukowi z uczelni wyższych (poziom i kontynuacja). 

• Dużą pozytywna rolę w takich pracach odegrać może 
Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

• WikiProjekt „Trichoptera” – nowa propozycja

E-learning z chruścikami

Wyjść ze stagnacji
• Sekcja Trichopterologiczna obecnie 

przeżywa pewną stagnację.
• Dla dalszego rozwoju potrzebny nowy impuls i 

stworzenie zupełnie nowej perspektywy z p j p p y y
myślą o studentach, doktorantach i 
woluntariuszach.

• Pełniejsze wykorzystanie Internetu (e-
learning) i warsztatów terenowych.

Wyjść ze stagnacji
• Poszukiwanie nowych form, także internetowych, 

adekwatnych w społeczeństwie informatycznym 
XXI wieku. 

• W Sekcji aktywnie działa zaledwie kilka osób a 
ół j  kilk  k l j h  Ni i lk  li b  współpracuje kilka kolejnych. Niewielka liczba 

członków wynika z niewielkiej liczby specjalistów i 
amatorów zajmujących się tą grupą.

• Ze względu na trudności w spotkaniu się w pełnym 
składzie, Sekcja działa  nieformalnie.
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Stanisław Czachorowski
Edyta Buczyńska

Podziękowania:
Dziękuję mgr. Arturowi Tańskiemu za udostępnienie 

grafiki do slajdów

www.uwm.edu.pl/czachor
www.uwm.edu.pl/trichopteron

„Każdy z nas ma do wypełnienia swoją własną 
historię. Koniec, kropka. Nieważne, czy ktoś 
nas wspiera, krytykuje, ignoruje, toleruje –
robimy coś, bo takie jest nasze przeznaczenie 
tu na ziemi i to jest właśnie źródło naszej 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UWM w Olsztynie, 

Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn, 

E-mail: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl, 

j j
radości”

Paulo Coelho


