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Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological
Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006). – 15
localities in SE Poland were visited within the framework of a field workshop that was conduced during
the 3rd National Symposium of Odonatology of the
Polish Entomological Society. These localities represented the following habitats: streams, rivers, fish
ponds, sand pits, fens, and transitional peat bogs. 40
dragonfly species were recorded, of which the following ones were the most interesting for faunistical, zoogeographical and sozological reasons: Sympecma
paedisca, Ophiogomphus cecilia, Aeshna juncea,
A. subarctica elisabethae, A. viridis, Somatochlora
arctica, Sympetrum depressiusculum, S. meridionale,
S. striolatum, Leucorrhinia pectoralis. Peat bogs were
regarded as the most important habitats that hold
strong populations of many endangered species. The
numerous occurrence of Mediterranean species was
also discussed.

WstĊp
We wrzeĞniu 2006 r., w ZwierzyĔcu koáo ZamoĞcia odbyáo siĊ III Ogólnopolskie Sympozjum
Odonatologiczne. Miaáo ono formĊ warsztatów
terenowych: w ciągu dnia wspólnie prowadzono
obserwacje i poáowy na stanowiskach reprezentujących róĪne, typowe miejsca rozwoju i Īerowania waĪek, a wieczorami oznaczano przywiezione
z terenu larwy.
Sprawozdanie z sympozjum umieszczono na
koĔcu zeszytu (TOēCZYK 2006). W niniejszym artykule prezentujemy materiaáy zebrane podczas
prac terenowych. Są one o tyle ciekawe, Īe do ba-

daĔ wybrano obiekty leĪące w wiĊkszoĞci na terenach, o których dane w piĞmiennictwie odonatologicznym są nieaktualne lub ich brak. W ten
sposób uzyskano dodatkowe korzyĞci: poprawĊ
stanu wiedzy o faunie waĪek Polski poáudniowowschodniej i wzrost iloĞci danych do „Atlasu
rozmieszczenia waĪek (Odonata) w Polsce”.
Teren badaĔ i stanowiska
Materiaáy zbierano w centralnej czĊĞci Roztocza (Roztocze ĝrodkowe) oraz w póánocnej
i póánocno-wschodniej czĊĞci Kotliny Sandomierskiej (Równina Biáogarsjka, PáaskowyĪ Tarnogrodzki) (KONDRACKI 2000).
Prace terenowe prowadzono na nastĊpujących stanowiskach (Rys. 1):
1. 1,5 km W-SW od W granicy wsi Aleksandrów, 0,5 km S od szosy Józefów-Biágoraj;
kwadrat UTM FA 29, koordynaty: 50º28’11”
N, 22º 48’32” E, wysokoĞü n.p.m.: 176 m.
ĝródleĞne torfowisko przejĞciowe o powierzchni ok. 18 ha. Otwarte, tylko miejscami pojedynczo uschniĊte sosny. W czĊĞci poáudniowej
ciąg páytkich zbiorników o áącznej powierzchni ok. 0,2 ha, z dnem torfowym, wodą brunatną. RoĞlinnoĞü: Heleocharis sp., Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Equisetum sp.,
miejscami nieduĪe páaty Typha angustifolia
i T. latifolia; na powierzchni wody miejscami
Potamogeton natans i Nymphaea candida. W
czĊĞci zbiorników lekki zakwit zielenicowy. –
Fot. 1.
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Rys. 1. Teren badaĔ i lokalizacja stanowisk (numeracja jak w tekĞcie).
Fig. 1. Research area and the localisation of study sites
(numbering like in the
text).
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2. 1 km W-NW od W granicy wsi Majdan Stary.
FA 29; 50º28’29” N, 22º40’36” E; 168 m
n.p.m.
ĝródleĞne torfowisko przejĞciowe o powierzchni ok. 8 ha. Otwarte, miejscami z wchodzącą
sosną. W centrum zbiornik o powierzchni 0,03
ha, z wodą ciemnobrunatną i dnem torfiastym,
czĊĞciowo wyschniĊty. RoĞlinnoĞü w zbiorniku: Menyanthes trifoliata i Nymphaea candida, na obrzeĪach domieszki: Juncus conglomeratus, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata.
– Fot. 2.
3. Markowicze, teren Zakáadów Ceramiki Budowlanej Markowicze SA. FA 29; 50º27’11” N,
22º 45’22” E; 189 m n.p.m.
Stara glinianka na skraju dawnego sadu. Powierzchnia ok. 0,025 ha, dno szybko schodzące w gáąb, woda mĊtna. Przy brzegu wąski pas
szuwarów z dominacją Phragmites australis
i Typha angustifolia. Na lustrze wody páaty
Potamogeton natans.
4. 0,5 km W od W granicy wsi Pisklaki. FA 38;
50º24’52” N, 22º51’36” E; n. 180 m p.m.
Rzeka Tanew meandrująca w terenie otwartym, wĞród suchych áąk. SzerokoĞü 10-12 m,
nurt wyraĨny, woda brunatna, dno piaszczyste.

Cieszanów

RoĞlinnoĞü: Salix sp., Glyceria sp. (w wewnĊtrznych czĊĞciach zakoli zwarte szuwary),
na dnie miejscami Potamogeton crispus i Ceratophyllum demersum. WystĊpowaá rak szlachetny (Potamobius astacus). – Fot. 3.
5. 2,5 km S od wsi Cewków. FA 36; 50º14’39”
N, 22º53’39” E; 209 m n.p.m.
Uregulowany strumieĔ na zmeliorowanej áące
niskotorfowiskowej. SzerokoĞü 1 m, dno piaszczysto-muliste, nurt wolny. ObrzeĪony roĞlinnoĞcią lądową (trawy, wąski pas Salix sp.
i Alnus glutinosa).
6. 3 km S od E skraju wsi Cewków. FA 36;
50º12’59” N, 22º52’54” E; 209 m n.p.m.
Torfowisko ĞródleĞne o powierzchni ok. 5 ha,
gáównie niskie, miejscami przejĞciowe, z podmokáym podáoĪem ale bez zbiorników wodnych. RoĞlinnoĞü – m.in.: Carex spp., Menyanthes trifoliata, Iris pseudacorus, Salix sp. Caáy
obiekt poroĞniĊty luĨnym drzewostanem olchowym.
7. 3 km S-SE od E skraju wsi Cewków. FA 36;
50º 13’14” N, 22º54’24” E; 198 m n.p. m.
Zmeliorowana áąka leĞna o powierzchni ok.
7 ha. Bez zbiorników wodnych, zaroĞniĊta Calamagrostis epigeios i Phragmites australis.
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Fot. 1. Zbiornik na torfowisku przejĞciowym koáo Aleksandrowa (stanowisko nr 1) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 1. Water body in the transitional peat bog near Aleksandrów (locality nr. 1) (phot. P. BuczyĔski).

Fot. 2. Zbiornik na torfowisku przejĞciowym koáo Majdanu Starego (stanowisko nr 2) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 2. Water body in the transitional peat bog near Majdan Stary (locality nr. 2) (phot. P. BuczyĔski).
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Fot. 3. Rzeka Tanew koáo Pisklaków (stanowisko nr 4) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 3. The River Tanew near Pisklaki (locality nr. 4) (phot. P. BuczyĔski).

Fot. 4. Stawy rybne koáo Niemstowa (stanowisko nr 9) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 4. Fish ponds near Niemstów (locality nr. 9) (phot. P. BuczyĔski).
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Fot. 5. Piaskownia w Ignatówce (stanowisko nr 14) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 5. Sand pit in Ignatówka (locality nr. 14) (phot. P. BuczyĔski).

Fot. 6. Zatorfiony staw w Rapach DylaĔskich (stanowisko nr 15) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 6. Peaty pond in Rapy DylaĔskie (locality nr. 15) (phot. P. BuczyĔski).
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8. 3,5 km S-SE od E skraju wsi Cewków. FA 36;
50º13’02” N, 22º54’04” E, 209 m n.p.m.
Torfowisko w obniĪeniu miĊdzy wydmami,
podobne do stanowiska 6, ale ze strumieniem
w centrum. SzerokoĞü strumienia: do 1 m, gáĊbokoĞü – do 20 cm, woda brunatna, nurt powolny, dno piaszczysto-muliste, z liĞümi olchy. RoĞlinnoĞü: brzeg z Equisetum sp. i trawami, w wodzie obficie Hottonia palustris.
9. 1,5 km N od wsi Niemstów. FA 47; 50º16’39”
N, 23º02’36” E, 209 m n.p.m.
Stawy rybne w centrum kompleksu áąk, uĪytkowane wĊdkarsko. Dwa zbiorniki o powierzchni ok. 15 ha i 20 ha, z wodą lekko mĊtną,
dnem piaszczysto-mulistym. PobrzeĪe z wąskim pasem szuwarów z dominacją Phragmites australis i Typha angustifolia, z domieszkami: Sparganium sp., Scirpus sp., Sagittaria
sagittifolia. Na wodzie miejscami Nuphar lutea, w zacisznych miejscach Hydrocharis morsus-ranae i Lemna minor, w toni wodnej Myriophyllum sp. – Fot. 4.
10. Uroczysko Poncza 3,7 km N-NE od wsi Stary
Lubliniec. FA 57; 50º19’52” N, 23º06’47” E,
192 m n.p.m.
ĝródleĞny kompleks stawów rybnych (5 zbiorników) o ogólnej powierzchni ok 50 ha. Woda
brunatna, mĊtnawa, dno piaszczysto-muliste.
PobrzeĪe z pasem szuwarów z dominacją Typha angustifolia i Phragmites australis.
11. Uroczysko Poncza. FA 57; 50º19’52” N, 23º
06’47” E, 192 m n.p.m.
Ols na E skraju kompleksu stawów, ze zbiornikami o mulistym dnie z liĞümi olchy i brunatnej wodzie. Dominujące roĞliny: Utricularia
vulgaris, Alisma plantago-aquatica, Carex sp.
12. Ok. 1 km SE od wsi Hamernia. FA 59; 50º27’
19” N, 23º07’39” E; 249 m n.p.m.
Torfowisko przejĞciowe w ĞródleĞnym obniĪeniu miĊdzy wydmami, o powierzchni ok. 6 ha.
Otwarte, miejscami z obumaráymi sosnami.
Dominująca roĞlinnoĞü: Scheuzeria palustris,
Carex lasiocarpa, Rhynchospora alba, miejscami Juncus sp. Przy okrajku w czĊĞci NW,
podmokáe dolinki i drobny zbiornik z tonią
wodną caákowicie przeroĞniĊtą Sphagnum spp.
13. Dáugi Kąt. FA 59; 50º28’54” N, 23º07’42”
E’; 257 m n.p.m.
Piaskownia w obniĪeniu miĊdzy wydmami na
skraju lasu i wsi, z dwoma zbiornikami: maáym i bardzo páytkim, caákowicie i zaroĞniĊtym Phragmites australis, oraz wiĊkszym (ok.
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1 ha) i gáĊbokim – z pasem szuwarów P. australis i miejscami Heleochraris sp. Woda lekko zmącona, Īóátawa, dno piaszczyste.
14. Ignatówka. FB 20; 50º37’11” N, 22º46’29” E;
235 m n.p.m.
Rozlegáa piaskownia w obniĪeniu miĊdzy
wydmami, w ramach rekultywacji obsadzana
sosną. W centrum zbiornik o powierzchni kilku ha, niemal caákiem wyschniĊty, z mozaiką
páatów: Phragmites australis, Typha angustifolia i Heleocharis sp., miejscami z wchodzącą
máodą Betula sp. Tylko w czĊĞci SE zachowaá
siĊ drobny zbiornik o powierzchni kilku arów i
gáĊbokoĞci do 30-40 cm, z dnem piaszczystym
z nalotem tyrfopelu. – Fot. 5
15. Rapy DylaĔskie. FB 20; 50º35’57” N, 22º44’
48” E; 221 m n.p.m.
Porzucone stawy ĞródleĞne: dwa juĪ bez wody
i zarastane przez las, jeden (najbardziej poáudniowy, o powierzchni 1,5 ha) silnie zatorfiony.
Jego wiĊkszą czĊĞü zajmuje páo sfagnowe z Eriophorum sp., Carex rostrata i Juncus conglomeratus. Fragmenty S i W z otwartą wodą
– páytką (do 40 cm), ciemnobrunatną, z dnem
torfiastym, czĊĞciowo odsáoniĊtym. PobrzeĪe
z szuwarami Heleocharis sp., na powierzchni
wody Nymphaea candida, miejcami takĪe na
ple (forma lądowa). – Fot. 6.
Lokalizacja badanych stanowisk w mezoregionach geograficznych jest nastĊpująca: Równina Biágorajska – stan. 1-4 i 14; PáaskowyĪ Tarnogrodzki – 5-11 i 15; Roztocze ĝrodkowe (12-13)
(KONDRACKI 2000).
Metody i materiaá
Materiaá zbierano w dniach 15-17 IX 2006.
Gáówną metodą badaĔ byáa obserwacja imagines.
UwzglĊdniano: liczebnoĞü poszczególnych gatunków, wystĊpowanie osobników teneralnych, zachowania rozrodcze. àowiono teĪ larwy czerpakiem hydrobiologicznym (póáiloĞciowo) i zbierano wylinki. Zebrano 124 larwy i 20 wylinek.
Stwierdzone gatunki podzielono na trzy grupy o róĪnym statusie rozrodczym, wedáug kryterów stosowanych w „Atlasie rozmieszczenia waĪek (Odonata) w Polsce”:
xstwierdzenie rozwoju – gdy zebrano larwy, wylinki i/lub osobniki teneralne, albo gdy przy ich
braku odnotowano intensywny behawior rozrodczy (kilka przypadków znoszenia jaj i/lub
liczne tandemy nad wodą lub przy niej, w tym
koniecznie kilka kopulacji);
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xrozwój prawdopodobny – gdy odnotowano: maáo intensywny behawior rozrodczy (tandem, kopulacja i/lub znoszenie jaj); obecnoĞü terytorialnych lub stale patrolujących samców (ale nie
Īerujących!); wiĊcej niĪ 1-2 osobniki danego
gatunku w biotopie dającym szanse rozwoju
(bez behawioru rozrodczego);
xo rozwoju moĪliwym – gdy odnotowano tylko
1-2 osobniki w biotopie dającym szanse rozwoju (osobniki Īerujące w biotopie, osobniki poza
biotopem: na polanach, skrajach lasów, drogach, pola etc.).
Te kryteria są znacznie liberalniejsze od zwykle
stosowanych w kraju w badaniach faunistyczno-

ekologicznych (np. BUCZYēSKI 2003). Wynika to
z ich dostosowania do sytuacji, gdy dane są wyrywkowe – obejmują maáy wycinek sezonu wegetacyjnego czy maáej liczby kontroli. W takim razie áatwo o drastyczne zaniĪenie statusu gatunku,
jeĞli uzyskane (cząstkowe) dane nie zostaną poddane ekstrapolacji.
LokalizacjĊ stanowisk okreĞlono za pomocą
odbiorników GPS – Garmin GPSmap 60CS.
Wyniki
Ogóáem odnotowano wystĊpowanie 40 gatunków waĪek. Ich rozmieszczenie na badanym
terenie przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. WaĪki stwierdzone podczas sympozjum (numeracja stanowisk jak w tekĞcie). Status gatunku:
Ɣ – rozwój stwierdzony, ż – prawdopodobny, + – moĪliwy.
Tab. 1. Dragonflies recorded during the symposium (numbering of localties like in the text). Status of species:
Ɣ – development was stated, ż – it was probable, + – it was possible.
Gatunek – Species
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Calopteryx splendens (Harr.)
C. virgo (L.)
Sympecma fusca (Vander L.)
S. paedisca (Brau.)
Lestes barbarus (Fabr.)
L. sponsa (Hansem.)
L. virens (Charp.)
Ischnura elegans (Vander L.)
I. pumilio (Charp.)
Enallagma cyathigerum (Charp.)
Coenagrion hastulatum (Charp.)
C. puella (L.)
C. pulchellum (L.)
Erythromma najas (Hansem.)
E. viridulum (Charp.)
Gomphus vulgatissimus (L.)
Ophiogomphus cecilia (Fourcr.)
Aeshna cyanea (O.F. Müll.)
A. grandis (L.)
A. isoceles (O.F. Müll.)
A. juncea (L.)
A. mixta Latr.
A. subarctica elisabethae Djak.
A. viridis Eversm.
Cordulia aenea (L.)
Somatochlora arctica (Zett.)
S. flavomaculata (Vander L.)
S. metallica (Vander L.)
Libellula quadrimaculata L.
Orthetrum cancellatum (L.)
Sympetrum danae (Sulz.)
S. depressiusculum (Sél.)
S. flaveolum (L.)
S. meridionale (Sél.)

2

3

4

5

Stanowisko – Locality
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Tab. 1, Ciąg dalszy.
Tab. 1, Continued.
Gatunek – Species
1
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sympetrum sanguineum (O.F. Müll.)
S. striolatum (Charp.)
S. vulgatum (L.)
Leucorrhinia dubia (Vander L.)
L. pectoralis (Charp.)
L. rubicunda (Vander L.)

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Suma gatunków – The sum of species:

18

2

3

4

Ɣ

ż
+

Ɣ

6

12

Najbogatszą jakoĞciowo fauną cechowaáy siĊ
stanowiska reprezentujące siedliska torfowiskowe
ze Sphagnum spp. (stan. 1, 15), wody pochodzenia antropogenicznego – zbiorniki w piaskowniach, glinianki (stan. 3, 14) i duĪy kompleks stawów rybnych (stan. 9). Stanowiska, na których
nie odnotowano waĪek, byáy pozbawione zbiorników wodnych (stan. 6, 7).
Stwierdzona podczas badaĔ fauna waĪek cechowaáa siĊ duĪym udziaáem form tyrfofilnych
i tyrfobiontycznych oraz dosyü duĪą liczbą gatunków związanych z wodami astatycznymi. Do
pierwszej z tych grup ekologicznych naleĪaáy np.:
Aeshna juncea, A. subarctica elisabethae, Sympetrum danae, Leucorrhinia spp., do drugiej – Lestes barbarus, Sympetrum depressiusculum, S. flaveolum, S. meridionale. Udziaá form reofilnych
byá wyraĨnie mniejszy, jednak naleĪy wziąü pod
uwagĊ niewielką liczbĊ spenetrowanych wód bieĪących. Mimo to, wykazano szereg gatunków
charakterystycznych dla tego siedliska: Calopteryx splendens, C. virgo, Gomphus vulgatissimus,
Ophiogomphus cecilia.
WĞród stwierdzonych gatunków znajduje siĊ
6 waĪek objĊtych ochroną gatunkową: Sympecma
paedisca, Ophiogomphus cecilia, Aeshna subarctica elisabethae, A. viridis, Somatochlora arctica
i Leucorrhionia pectoralis (ROZPORZĄDZENIE...
2004), oraz 3 gatunki umieszczone na Czerwonej
liĞcie waĪek Polski: Aeshna juncea – DD (dane
niepeáne), A. subarctica elisabethae – NT (gatunek bliski zagroĪenia), Somatochlora arctica –
VU (gatunek naraĪony) (BERNARD i in. 2002a).
PoniĪej zamieszczono szczegóáowe informacje o stwierdzeniach gatunków najbardziej interesujących z powodów zoogeograficznych, faunistycznych i sozologicznych.
xSympecma paedisca – w piaskowni w Górnym
Kącie obserwowano jedno imago podczas Īerowania (16 IX).
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xOphiogomphus cecilia – jedną larwĊ záowiono
w rzece Tanwi poniĪej wsi Pisklaki (15 IX).
xAeshna juncea – po kilka ƃƃ podczas lotów terytorialnych odnotowano na torfowiskach w Aleksandrowie i koáo Majdanu Starego (15 IX).
Fot. 7. Aeshna subarctica elisabethae (ƃ) (piaskownia w Ignatówce, 17 IX) (fot. P. BuczyĔski).
Fot. 7. Aeshna subarctica elisabethae (ƃ) (sand pit in
Ignatówka, 17th September) (phot. P. BuczyĔski).

xAeshna subarctica elisabethae – dwie larwy
záowiono w zatorfionym stawie w Rapach DylaĔskich (17 IX). Od kilku do kilkunastu ƃƃ
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podczas lotów terytorialnych, obserwowano na
wszystkich badanych torfowiskach sfagnowych
(Aleksandrów i Majdan Stary – 15 IX, Rapy
DylaĔskie – 17 IX). Polujące imagines, w liczbie poniĪej 10 osobników, stwierdzono teĪ na
terenie piaskowni w Ignatówce (17 IX).
xAeshna viridis – jedną dojrzaáą Ƃ obserwowano
w Ignatówce (17 IX), podczas Īerowania na
skraju zwartego lasu sosnowego i otwartego terenu piaskowni.
xSomatochlora arctica – jedną máodą larwĊ tego
gatunku, záowiono w zalanych wodą dolinkach
na torfowisku przejĞciowym koáo Hamerni (16
IX).
Fot. 8. Atrakcja faunistyczna sympozjum: Symperum meridionale (Ƃ) (piaskownia w Ignatówce, 17 IX) (fot. B. DaraĪ).
Fot. 8. Faunistical attraction of the symposium: Sympetrum meridionale (Ƃ) (sand pit Ignatówka,
17th September) (phot. B. DaraĪ).

xSympetrum meridionale – jedną Ƃ záowiono w
kompleksie stawów koáo Niemstowa (16 IX);
ze wzglĊdu na wiejący tego dnia bardzo silny,
porywisty wiatr, trudno byáo oceniü rzeczywisty status gatunku. W piaskowni w Ignatówce
obserwowano liczne osobniki obu páci – co najmniej kilkadziesiąt, które intensywnie Īerowaáy
wĞród máodych sadzonek brzozy i nad szuwarem ponikáa (17 IX).
xLeucorrhinia pectoralis – larwy záowiono na
torfowisku koáo Aleksandrowa (15 IX, 2 exx.)
i w piaskowni w Ignatówce (17 IX, 4 exx.).
Dyskusja
Przedstawione dane mają charakter typowo
przyczynkarski i prezentują tylko jeden, jesienny
aspekt fauny badanego terenu. Jednak biorąc pod
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uwagĊ bardzo krótki okres badaĔ i maáą liczbĊ
spenetrowanych stanowisk, są one uderzająco bogate: stwierdzono aĪ 55% krajowej fauny waĪek
(cf. MIELEWCZYK 1990, 1997; DOLNÝ 2005). Taki
wynik uzyskany w tak krótkim czasie, wskazuje
na bardzo wysokie zróĪnicowanie odonatofauny
badanego obszaru, na co moĪna znaleĨü potwierdzenie takĪe w piĞmiennictwie: z województwa
lubelskiego wykazano 67 gatunków waĪek (92%
fauny krajowej), z których znakomita wiĊkszoĞü
jest tu niezagroĪona lub zagroĪona w niewielkim
stopniu, jak teĪ szeroko rozsiedlona (BUCZYēSKI
1999). To bogactwo faunistyczne zawdziĊczamy:
zróĪnicowaniu geograficznemu regionu, jego poáoĪeniu na styku centrum i wschodu Europy, które sprzyja koegzystencji róĪnych elementów zoogeograficznych, i dobremu stanowi Ğrodowiska
naturalnego (BUCZYēSKI 1998a, 1999a). Dlatego
nawet niewielkie obszary mogą tu mieü fauny
waĪek wysoce bogate gatunkowo (np. FUDAKOWSKI 1922; àABĉDZKI 1985; BUCZYēSKI 2004; BUCZYēSKI, àABĉDZKI 2004).
Odnotowane zgrupowania waĪek byáy typowe dla badanych siedlisk w Polsce poáudniowowschodniej (BUCZYēSKI 1999b, 2001, 2003, dane
niepubl.).
Z powodów związanych z ochroną przyrody,
za najwartoĞciowsze naleĪy uznaü torfowiska
sfagnowe; odonatocenozy tego Ğrodowiska naleĪą w Polsce do najsilniej zagroĪonych, a tworzące
je gatunki stenotopowe dominują na krajowej
Czerwonej liĞcie waĪek (BERNARD i in. 2002a,
2002b). Za szczególnie cenne naleĪy uznaü
stwierdzenia Aeshna juncea, A. subarctica elisabethae i Somatochlora arctica.
Interesujące byáo teĪ, Īe stanowisko reprezentujące wáaĞnie wody sfagnowe (stan. 1), okazaáo siĊ najbogatsze gatunkowo. W przypadku
torfowisk sfagnowych, zwykle bogactwo jakoĞciowe fauny nie jest duĪe, a najwiĊksze walory
mają czĊsto stanowiska zasiedlane przez ledwie
kilka gatunków (MIELEWCZYK 1969; BUCZYēSKI
2001). Jednak naleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, Īe
torfowisko koáo Aleksandrowa byáo stosunkowo
Īyzne, o czym Ğwiadczy obecnoĞü szuwarów paáki czy niewielkie zakwity glonów. Takie wzbogacenie struktury przestrzennej, zwáaszcza o szuwary typowe dla wód eutroficznych, mogáo zdecydowaü o pojawieniu siĊ gatunków stawowojeziornych i eurytopowych (np. Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Aeshna mixta),
co poskutowaáo wzrostem bogactwa fauny, które
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skądinąd nie ma Īadnego przeáoĪenia na walory
„ochroniarskie” tego stanowiska.
Sytuacja odnotowana na torfowisku w Aleksandrowie jest dobrym przykáadem jednej z dróg
zmian, jakim mogą podlegaü zgrupowania waĪek
(cf. BERNARD i in. 2002b). Okazuje siĊ, Īe wyraĨne widoczne przeksztaácenia odnatocenoz związanych z wodami na torfowiskach sfagnowych,
nie muszą byü wynikaü z drastycznych zmian
w Ğrodowisku. JuĪ niewielkie zmiany w zlewni
powodujące zwiĊkszony dopáyw biogenów,
w krótkim czasie skutkują zmianą struktury roĞlinnoĞci i pojawianiem siĊ gatunków eurytopowych. MoĪna uznaü, Īe wzbogacenie fauny takiego stanowiska to pierwszy symptom niekorzystnych zmian, jakie zachodzą w jego warunkach siedliskowych. Pozostaje pytanie: jakie
dziaáania ochronne są skuteczne w takim stanie
rzeczy? Celowe wydają siĊ dwie drogi dziaáania,
uznane za najbardziej adekwatne w ochronie tego
typu siedlisk (BERNARD i in. 2002b). Po pierwsze,
naleĪy dąĪyü do takich zmian w gospodarce leĞnej, by zmniejszyü niekorzystny wpáyw zlewni.
Po drugie, w razie zaroĞniĊcia zbiorników szuwarami paáki lub ich zaniku, warto rozwaĪyü zastosowanie metody opisanej przez WILDERMUTHA
(1994, 2001) – czyli modelu rotacyjnego, polegającego na takiej ingerencji w warunki siedliskowe, by utrzymaü na danym stanowisku róĪne
stadia sukcesji roĞlinnej w zbiornikach.
Początki zmian siedliskowych, które w krótkim czasie mogą doprowadziü do przebudowy caáej odonatocenozy, zaobserwowano teĪ na torfowisku koáo Hamerni (stan. 12). Byáo ono opisane
jako obiekt o modelowej, bardzo dobrze zachowanej faunie torfowiskowej, zasiedlającej na duĪej powierzchni silnie uwilgocone, wierzchnie
warstwy Sphagnum spp. i zalane dolinki miĊdzy
kĊpami torfowców (BUCZYēSKI 2001). Obecnie
dają siĊ tu zauwaĪyü niekorzystne zmiany siedliskowe, polegające na przesuszeniu wierzchniej
warstwy torfowiska, zaniku czĊĞci wód powierzchniowych (zwáaszcza w czĊĞci W i SW)
oraz astatyzacji pozostaáych zbiorników (czĊĞü NNE obiektu). Jest to torfowisko szczególnie naraĪone na takie zmiany, ze wzglĊdu na maáą miąĪszoĞü torfu, rodzaj podáoĪa mineralnego i bardzo
maáą gáĊbokoĞü wody w zbiornikach – w wiĊkszoĞci rzĊdu 10-20 cm. Latem 2006 r. caáe torfowisko wyscháo, nie odnotowano teĪ czĊĞci gatunków stenotopowych (np. Aeshna subarctica elisabethae, Sympetrum danae). O tym, Īe zmiany
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mają charakter początkowy Ğwiadczy to, Īe utrzymuje siĊ na tym stanowisku Somatochlora arctica, związana z torfowiskami co najwyĪej maáo
przeksztaáconymi, ale dosyü odporna na wysychanie wody (BUCZYēSKI 1998b, 2001). Niestety,
w 2006 r. nie prowadzono w odpowiednim okresie kontroli populacji Nehalennia speciosa, notowanej tu wczeĞniej w stosunkowo wysokiej liczebnoĞci (BUCZYēSKI 2001). Jej wielkoĞü (lub
teĪ niestwierdzenie...) byáby najlepszym miernikiem zmian zachodzących w odonatocenozie stanowiska takiego rodzaju (BERNARD 2001). Jesto
to zadanie na najbliĪszy sezon badawczy.
W przypadku torfowiska koáo Hamerni, bez
dodatkowych badaĔ trudno orzec, jakie dziaáania
ochronne zachowaáyby (lub przywróciáy) jego
pierwotny charakter. Raczej nie wystarczy ochrona bierna, pewnie i tu byáoby konieczne zastosowanie metody modelu rotacyjnego. W razie niepotwierdzenia wystĊpowania N. speciosa podczas
kontroli w nastĊpnych latach, moĪna teĪ rozwaĪyü reintrodukcjĊ tego gatunku – oczywiĞcie po
uprzedniej poprawie stosunków wodnych. Jako
Ĩródáo osobników do zabiegu reintrodukcji, mogą
sáuĪyü populacje znane z: Pogórza Przemyskiego,
Roztocza i Polesia Zachodniego (BUCZYēSKI, STANIEC 1998; BUCZYēSKI 2001; DARAĩ 2005).
Równie interesujące jak torfowiska okazaáy
siĊ na badanym terenie siedliska antropogeniczne,
zwáaszcza stawy i piaskownie. Stwierdzano tu
szereg gatunków „specjalnej troski” („special care species”), w duĪej czĊĞci w populacjach rozrodczych. Poza chronionymi i zagroĪonymi eurytopami, byáo to waĪne siedlisko wtórne dla waĪek
związanych z wodami dystroficznymi i z umiarkowanie Īyznymi zbiornikami harmonicznymi,
zwáaszcza dla Leucorrhinia pectoralis. JednoczeĞnie nasze obserwacje ukazaáy wysoką labilnoĞü
takich siedlisk (patrz teĪ: BERNARD i in. 2002b).
OtóĪ – pierwszy z autorów tej pracy prowadzi
obserwacje w piaskowni Ignatówce juĪ od roku
1997. W czasie tych 10 lat zbiornik w jej centrum
przeszedá szybką ewolucjĊ od stadium czysto pionierskiego z dominacją Ischnura pumilio i Libellula depressa, poprzez bogate zgrupowanie nawiązujące do odonatocenoz páytkich jezior dystroficznych, do stadium niemalĪe zanikowego.
Ten proces jest wyraĨnie przyspieszany przez nasadzenia brzozy i sosny – w najgáĊbszej czĊĞci
wyrobiska, zalanej przez wodĊ, zaniechano wydobycia piasku i zaczĊto rekultywacjĊ terenu. Tak
oto stanowisko cenne dla ochrony waĪek, szybko
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powstaáo i równie szybko zanika. Bez aktywnej
ochrony, w tym przypadku – ingerencji w sukcesjĊ, takie miejsca i związane z nimi odonatocenozy nie mają szans na przetrwanie (BERNARD in.
2002b).
Równie ciekawym aspektem fauny stawów
i piaskowni byáo wystĊpowanie gatunków „poáudniowych” (jako element kierunkowy fauny
Polski), czyli Ğródziemnomorskich sensu DÉVAI
(1976). Na najwiĊkszą uwagĊ zasáuguje bez wątpienia Sympetrum meridionale. Jest to waĪka migrująca na tereny Polski z poáudnia Europy, której zasiĊg wĊdrówek dochodzi do wybrzeĪy Baátyku. Jednak gáówna czĊĞü areaáu gatunki koĔczy
siĊ w Polsce poáudniowo-wschodniej (DIJKSTRA
2006), i nasze stanowiska leĪą juĪ na jej skraju.
S. meridionale rozmnaĪa siĊ w Polsce. Podawano
podane przypadki poáowu larw (ZIĉBA, SROKOSZ
1974; BUCZYēSKI 1999b; BUCZYēSKI, PAKULNICKA
2000) – choü niestety, starsze dane są maáo wiarygodne ze wzglĊdu na póĨne ukazanie siĊ dobrych kluczy do oznaczania larw, a i nowsze oznaczenia mogą budziü wątpliwoĞci dla braku pewnych cech kluczowych u tego stadium rozwojowego (cf. HEIDEMANN, SEIDENBUSCH 2002). Jednak
stwierdzano teĪ juwenilne imagines, np. w niedalekich od Roztocza Lasach Janowskich (BUCZYēSKI dane niepubl.). Mimo to, dotąd nie odnotowano przypadku przeĪycia przez S. meridionale zimy w polskich warunkach klimatycznych.
Do grupy interesujących gatunków „poáudniowych”, choü o wiele mniej rzadkich i o stabliniejszej sytuacji w kraju, naleĪą teĪ: Lestes
barbarus, Sympetrum depressiusculum i S. striolatum.
Ze wzglĊdów faunistycznych i zoogeograficznych, na uwagĊ zasáuguje teĪ syberyjska Sympecma paedisca, reprezentująca maáo liczny
w faunie Polski, wschodni element kierunkowy
(URBAēSKI 1948). Jest to gatunek, którego liczebnoĞü i czĊstoĞü wystĊpowania wyraĨnie spadają
w Posce w kierunku poáudniowym i zachodnim.
Jeszcze na Polesiu Zachodnim jest on lokalnie
pospolity (BUCZYēSKI 2004), ale juĪ na graniczącej z tym regionem WyĪynie Lubelskiej staje siĊ
bardzo rzadki (BUCZYēSKI 2005). Z Roztocza nie
ukazaáy siĊ dotąd drukiem Īadne dane o jej wystĊpowaniu – wzmiankĊ o tym gatunku (pojedyncza obserwacja imagines na torfowisku przejĞciowym koáo Majdanu KasztelaĔskiego), zawiera
tylko niepublikowana praca doktorska BUCZYēSKIEGO (2001).
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