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Warsztat dipterologa-taksonoma jest zależny od materiału, nad którym pracuje. Rodzaj materiału 

determinuje zatem metody stosowane w przygotowaniu ilustrowanego opisu. Jego precyzja jest uzależniona 

od jakości wykonanych preparatów, na bazie których tworzone są fotografie i ryciny. Niektóre uniwersalne 

metody, zaprezentowane na przykładzie ochotkowatych (Chironomidae), zarówno współczesnych jak i 

kopalnych, są pomocne w preparatyce i przygotowaniu opisów większości drobnych muchówek. Technikę 

wykonywania klasycznych preparatów, np. w balsamie kanadyjskim na szkiełku podstawowym można 

udoskonalić stosując metody opisane w niektórych opracowaniach (GIŁKA i PAASIVIRTA 2009, SPIES 2013); 

zapobiegają one odkształceniom delikatnych struktur diagnostycznych i umożliwiają ich stabilne ułożenie pod 

dowolnym kątem. Praca nad inkluzjami w bursztynie wymaga precyzyjnego zaplanowania działań już na 

wstępie, tj. wycięcia okazu bez uszkodzenia inkluzji i ewentualnych syninkluzji, określenia płaszczyzny szlifu 

umożliwiającej obserwację struktur bez zniekształceń obrazu, a także wypolerowania bryłki tak, aby osiągnąć 

najlepszą możliwą jakość obrazu na dużym powiększeniu. Pomimo różnic w preparowaniu materiału 

kopalnego i współczesnego, techniki ilustracyjne w obu przypadkach są podobne. Jakość wykonywanych 

fotografii w dużej mierze zależy od używanej aparatury i oprogramowania (np. focus stacking). Wykonanie 

rysunków zwykle jest konieczne w przypadku struktur o złożonej budowie i/lub znacznej głębi (miąższości). 

Metody obróbki cyfrowej pozwalają na doskonalenie ilustracji celem uzyskania pożądanego efektu finalnego 

(GIŁKA 2008, GIŁKA i ZAKRZEWSKA 2017, PUCHALSKI i GIŁKA 2017). 
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