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WWW dotyczącej waĪek i dziaáalnoĞci Sekcji. Inną bardzo cenną propozycją jest stworzenie bazy polskiej literatury odonatologicznej, w zaáoĪeniu udostĊpnianej w
wersji elektronicznej. Wspóápraca wewnątrz sekcji obejmuje takĪe pomoc autorom opracowującym klucze do
oznaczania imagines i larw waĪek. Ostatnim duĪym projektem Sekcji Odonatologicznej jest biuletyn „Odonatrix”, którego pierwszy numer wáaĞnie Czytelnicy otrzymali. Mamy nadziejĊ, Īe ten biuletyn znajdzie uznanie i wspóáautorów.
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Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt
Paweá BUCZYēSKI, Grzegorz TOēCZYK
New regulation pertaining to the list of the animal species being under protection. – The new regulation about
species protection of animals encompasses 15 dragonfly
species: Sympecma paedisca, Coenagrion armatum, C.
ornatum, Nehalennia speciosa, Gomphus flavipes,
Ophiogomphus cecilia, Aeshna caerulea, A. subarctica,
A. viridis, Cordulegaster boltonii, Somatochlora alpestris, S. arctica, Leucorrhinia albifrons, L. caudalis and L.
pectoralis. Additionally, for N. speciosa 100 m yearlong
protection zone was introduced, covering its breeding
and regularly inhabiting areas. In the paper the history
of constructing the list of dragonflies under protection
was also presented. They were provided for the first time
in the regulation from 1995 in which only 7 species were
involved. The next regulation (2001) encompassed 11
species, and the newest (2004) – 15 ones. It seems that
after almost 10 years of efforts and mistakes, the composition of protected dragonflies has been competently
fixed. It covers: non-threatened species or little threatened ones (their protection is associated with the ratification of the Bern Convention by Poland in 1995 as
well as the acceptance of the EU-Habitat Directive in
2004) and really endangered (of the highest threat categories on the Red List of Threatened Animals in Poland).
The authors analyse the practical dimension of species
protection. Its up-to-date very restrictive legal construction derives from vertebrate and vascular plant protection. It can hinder the conducting of scientific research
and cause conflicts with forest services.
28 wrzeĞnia 2004 r. ukazaáo siĊ nowe rozporządzenie
Ministra ĝrodowiska w sprawie gatunków dziko wystĊpujących zwierząt objĊtych ochroną (ROZPORZĄDZENIE… 2004). W wyniku zmian w stosunku do poprzedniej regulacji (ROZPORZĄDZENIE… 2001), liczba gatunków waĪek objĊtych ochroną gatunkową w Polsce wzrosáa z 11 do 15. Obecnie są to, w kolejnoĞci wedáug listy
zamieszczonej w rozporządzeniu: gadziogáówka Īóátonoga (Gomphus flavipes), trzepla zielona (Ophiogomphus
cecilia), iglica maáa (Nehalennia speciosa), áątka ozdobna (Coenagrion ornatum), áątka zielona (Coenagrion armatum), straszka póánocna (Sympecma paedisca), mie-

dziopierĞ górska (Somatochlora alpestris), miedziopierĞ
póánocna (Somatochlora arctica), szklarnik leĞny (Cordulegaster boltonii), zalotka biaáoczelna (Leucorrhinia
albifrons), zalotka spáaszczona (Leucorrhinia caudalis),
zalotka wiĊksza (Leucorrhinia pectoralis), Īagnica póánocna (Aeshna caerulea), Īagnica torfowcowa (Aeshna
subarctica) i Īagnica zielona (Aeshna viridis).
W rozporządzeniu okreĞlono równieĪ bardziej
szczegóáowo zalecenia ochronne dotyczące czĊĞci gatunków. W przypadku: N. speciosa, C. ornatum, C. armatum, S. alpestris i A. careluea wprowadzono adnotacjĊ o
niestosowaniu odstĊpstw od zakazów okreĞlonych w
rozporządzeniu. NowoĞcią w ochronie waĪek jest teĪ zalecenie ochrony czynnej dla C. ornatum i ustalenie dla
N. speciosa (zaáącznik nr 5) strefy caáorocznej ochrony
w promieniu 100 m od miejsc rozrodu i regularnego
przebywania.
Wydaje siĊ, Īe doĞü dáuga i zawiáa historia konstruowania listy waĪek objĊtych ochroną gatunkową,
skoĔczyáa siĊ wreszcie jej wáaĞciwym zestawieniem.
Obecnie w peáni chronione są dwie grupy gatunków:
x niezagroĪonych i maáo zagroĪonych – których ochrona wynika z ratyfikacji przez PolskĊ Konwencji
BerneĔskiej i przyjĊciem po wejĞciu do Unii Europejskiej Dyrektywy Habitatowej (CONVENTION... 1979,
COUNCIL DIRECTIVE... 1992);
x realnie zagroĪonych – tych o najwyĪszych kategoriach zagroĪeĔ na Czerwonej LiĞcie Zwierząt Ginących i ZagroĪonych w Polsce (BERNARD i in. 2002).
W tym miejscu warto przypomnieü, Īe waĪki weszáy na listĊ zwierząt chronionych dopiero w roku 1995
(ROZPORZĄDZENIE… 1995). Ochroną objĊto wtedy tylko
7 gatunków, umieszczonych w zaáączniku II Konwencji
BerneĔskiej. Ten stan prawny absolutnie nie odpowiadaá
rzeczywistym potrzebom ochrony waĪek. Tylko trzy z 7
gatunków chronionych byáy w naszym kraju zagroĪone,
a i te w niewielkim stopniu: na wydanej póĨniej Czerwonej liĞcie waĪek Polski (BERNARD i in. 2002), znalazáy
siĊ one w kategoriach: LC (Aeshna viridis, Leucorrhinia
albifrons) i NT (Leucorrhinia caudalis). Staáo siĊ tak,
choü Andrzej àabĊdzki, do którego ówczesne Minister-

4
stwo Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa zwróciáo siĊ o opiniĊ, nalegaá na objĊcie ochroną
takĪe gatunków faktycznie zagroĪonych w Polsce.
We wrzeĞniu 1998 r. odbyáa siĊ w Krakowie, pod
auspicjami PTE, konferencja „Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską”. W wyniku
poczynionych podczas niej ustaleĔ, wáadze PTE podjĊáy
siĊ interwencji w Ministwie ĝrodowiska. Jej skutkiem
byáo m.in. uwzglĊdnienie w kolejnym ROZPORZĄDZENIU… (2001) dalszych gatunków waĪek, tym razem juĪ
faktycznie zagroĪonych: Coenagrion ornatum (CR), Nehalennia speciosa (EN), Aeshna caerulea (EN) i Somatochlora alpestris (EN). Jednak ROZPORZĄDZENIE...
(2001) spotkaáo siĊ w Ğrodowisku polskich entomologów
z cháodnym przyjĊciem. Zawieraáo ono powaĪne báĊdy,
np. pewien gatunek motyla byá na w nim obecny pod
dwiema synonimicznymi nazwami, zaĞ inny, choü objĊty
ochroną, nigdy w Polsce nie wystĊpowaá. Ponadto, listy
gatunków chronionych uznano za bardzo niepeáne. W
przypadku waĪek, poza nimi pozostaáy: Coenagrion armatum (CR), Cordulegaster boltonii (VU) i Somatochlora arctica (VU).
Opisana wyĪej sytuacja spowodowaáa, Īe gdy zaczĊto opracowywaü kolejne rozporządzenie, uaktywniáy
siĊ organizacje pozarządowe: Klub Przyrodników i Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.
PrzedáoĪyáy one spoáeczne projekty rozporządzenia, w
duĪej mierze wziĊte pod uwagĊ przy konstruowaniu list
gatunków chronionych. Jako ekspert PTOP „Salamandra”, w tych pracach braá udziaá Rafaá Bernard. Jemu wiĊc
przede wszystkim zawdziĊczamy to, Īe obok waĪek
„konwencyjnych”, a wiĊc takich, których ochrona wymagana jest z powodów formalnych, nareszcie uwzglĊdniono wszystkie gatunki z kategorii wysokiego ryzyka
na polskiej Czerwonej liĞcie waĪek.
HistoriĊ tworzenia i skáad listy gatunków waĪek
chronionych w Polsce oraz przyczyny ochrony poszczeszczególnych gatunków, przedstawia tabela zamieszczona w dalszej czĊĞci tekstu (Tab. 1).
Jak to siĊ czĊsto zdarza, w tej beczce miodu jest i
áyĪka dziegciu. MoĪna wiĊc spytaü, czy przy prawnej
konstrukcji ochrony gatunkowej w Polsce, wypraktykowanej na ptakach i roĞlinach naczyniowych, nie zatruje
ona Īycia badaczom krajowej fauny? Restrykcyjne stosowanie siĊ do przepisów moĪe uniemoĪliwiü prowadzenie jakichkolwiek badaĔ terenowych, co na przykáadzie
wodnych miĊczaków udowodniá PIECHOCKI (2003).
Wszak jest maáo prawdopodobne, by áowiąc larwy waĪek, nie odáowiü gatunków chronionych. A wielu z nich
nie da siĊ áatwo rozpoznaü w terenie. Dla przykáadu, w
zgromadzonych podczas 13-letnich badaĔ zbiorach pierwszego autora, znajdują siĊ larwy: Sympecma paedisca
(266 osobników), Coenagrion armatum (17), Nehalennia speciosa (79), Gomphus flavipes (29), Ophiogomphus cecilia (155), Aeshna subarctica (185), A. viridis
(101), Cordulegaster boltonii (2) Somatochlora arctca
(141), Leucorrhinia albifrons (173), L. caudalis (9) i L.
pectoralis (699) – w sumie 1856 osobników, co stanowi
ok. 4,5% caáej kolekcji larw. Niemal caáy ten materiaá
zebrano „niechcący”, tzn. przez pobranie prób hydrobiologicznych, które przebrano i oznaczono juĪ w labora-

torium. Przed tym problemem nie uchroni nas ograniczenie listy gatunków chronionych do minimum. I tak muszą siĊ na niej znaleĨü gatunki „konwencyjne”, a wiĊc
najpospolitsze i najczĊĞciej áowione z tej listy.
Tab. 1. WaĪki chronione w Polsce. A – zobowiązania
miĊdzynarodowe (1 – Konwencja BerneĔska i Dyrektywa Siedliskowa, Zaáącznik IV; 2 – Dyrektywa Siedliskowa, Zaáącznik II), B – wysoka kategoria zagroĪenia
na krajowej Czerwonej liĞcie (BERNARD i in. 2002).
Tab. 1. Dragonflies protected in Poland. A – international obligations (1 – Bern Convention and Habitat Directive, Annex IV; 2 – Habitat Directive, Annex II), B – high
threat category on the national Red list (BERNARD et al.
2002).
Gatunek
(Species)

Od roku... (since
the year...)
1995 2001 2004
Sympecma paedisca
x
Coenagrion armatum
x
C. ornatum
x
Nehalennia speciosa
x
Gomphus flavipes
x
Ophiogomphus cecilia
x
Aeshna caerulea
x
A. subarctica
x
A. viridis
x
Cordulegaster boltonii
x
Somatochlora alpestris
x
S. arctica
x
Leucorrhinia albifrons
x
L. caudalis
x
L. pectoralis
x

Dlaczego?
(why?)
A
B
1
x
x
x
1
1,2
x
x
1
x
x
x
1
1
1,2

Kontrowersje moĪe teĪ wywoáaü ochrona strefowa
Nehalennia speciosa. Na pewno nie wzbudzi ona wątpliwoĞci biologów, grozi jednak trafieniem kaĪdej osoby
paradującej po lesie z siatką entomologiczną, na listĊ
personae non grata dla leĞników. Tak wiĊc doáączymy
do tego szlachetnego grona, obecnie zdominowanego
przez badaczy ptaków drapieĪnych. MoĪna tego uniknąü
bez uszczerbku dla N. speciosa, okreĞlając wymogi
związane z jej strefą ochronną nieco inaczej, niĪ dla stref
dookoáa gniazd ptaków (poruszający ten problem tekst
Andrzeja àabĊdzkiego ukaĪe siĊ w nastĊpnym numerze
Odonatrix). Warto o tym pamiĊtaü przy nastĊpnej nowelizacji. Tu jednak naleĪy podkreĞliü, Īe spoáeczny
projekt rozporządzenia uwzglĊdniaá tą specyfikĊ, a wrzucenie waĪki do jednego worka z ptakami to dzieáo urzĊdników z Ministerstwa ĝrodowiska. Choü z drugiej strony
moĪna zauwaĪyü, Īe przy obecnej liczbie znanych stanowisk N. speciosa, ich ochrona strefowa nie zrujnowaáaby
finansów nawet jedego nadleĞnictwa.
Braku wyczucia u prawodawcy dowodzi teĪ absolutny zakaz fotografowania i filmowania, dotyczący 5
gatunków, wymienionych w drugim akapicie tego tekstu.
Skoro nie moĪna ich áowiü, jak inaczej dokumentowaü
ich wystĊpowanie? JeĨdziü w teren z notariuszem przeszkolonym w rozpoznawaniu waĪek? Ponadto, czy robienie zdjĊü zaszkodzi waĪce?

5
Na pewno nie poruszyliĞmy wszystkich waĪnych
problemów, związanych z ochroną gatunkową waĪek,
ani ich nie wyczerpaliĞmy. Zapraszamy Czytelników do
dyskusji.
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Pstrąg Īerujący na dorosáych waĪkach
Stanisáaw CIOS
Trout preying on adult dragonflies. – In the stomach of
a brown trout caught on 22.06.2001 in Lake Valkeisjärvi near Oulu (Finland) the author found 14 ƃƃ of Cordulia aenea and 2 ƃƃ of Enallagma cyathigerum. The
fish fed close to the water surface, without jumping out
of the water. The large number of adults in the diet and
the fact that they were solely ƃƃ, results from falling on
the water surface of victims of combats between territorial ƃƃ. The author discusses also literature data on the
proportion of sexes in adult Odonata and on the role of
imagines as food of fish.
DziĊki pomocy fiĔskich wĊdkarzy otrzymaáem do analizy zawartoĞü Īoáądka pstrąga potokowego dáugoĞci 53
cm i masy 1284 g. Ryba zostaáa záowiona 22 czerwca
2001 r. (fenologicznie odpowiada to poáowie maja u nas)
w jeziorze Valkeisjärvi koáo miasta Oulu w poáudniowej
Laponii. Z otrzymanych informacji wynika, Īe pstrąg Īerowaá powierzchniowo, okoáo 25 m od brzegu, w miejscu gdzie byáo trochĊ roĞlinnoĞci, od czasu do czasu spokojnie zbierając coĞ z wody. Na wodzie natomiast wĊdkarz widziaá dorosáe martwe waĪki. W Īoáądku tej ryby
stwierdziáem nastĊpujące ofiary:
Odonata
Enallagma cyathigerum im ƃ
2
Cordulia aenea im ƃ
14
Coleoptera im
1
Trichoptera
Phryganea bipunctata wylinki
3
P. bipunctata pp ƃ
2
P. bipunctata im Ƃ
4
Molanna albicans pp ƃ
1
M. albicans pp Ƃ
4
M. albicans im ƃ
6
M. albicans im Ƃ
2
Cyrnus (?)fennicus im Ƃ
1
Polycentropodidae l
2
Formicidae
3
Chironomidae p
3

Najbardziej interesującymi ofiarami są dorosáe waĪki – szklarka pospolita (Cordulia aenea) i nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum) (chruĞciki, które takĪe
są ciekawe, zostaną omówione przy innej okazji). Specjalista od waĪek, dr Paweá BuczyĔski z Zakáadu Zoologii
Uniwersytetu M. Curie-Skáodowskiej w Lublinie, uprzejmie oznaczyá je, a takĪe podzieliá siĊ uwagami na
ich temat, za co skáadam mu podziĊkowanie. Oba gatunki są związane z wodami stojącymi.
Powstaje oczywiĞcie pytanie – dlaczego zjedzone
zostaáy tylko samce? Pierwsza myĞl, jaka mi przyszáa do
gáowy, to ta, Īe w dorosáej populacji obu tych gatunków
jest przewaga samców. Wydawaáa siĊ ona byü potwierdzona przez niektóre zapisy w naszej literaturze entomologicznej. Na przykáad, SAWKIEWICZ i ĩAK (1966) záapali do badaĔ 83 samce i 34 samice C. aenea oraz 102
samce i 17 samic E. cyathigeum. Podobnie KLIMEK
(1949) stwierdziá, Īe „szczególnie czĊsto wystĊpują ƃƃ”
C. aenea. JednakĪe te dane okazaáy siĊ mylące. W rzeczywistoĞci u dorosáych waĪek jest zbliĪona liczba osobników obu páci. Wedáug LAWTONA (1972) u Zygoptera
nawet z zasady jest lekka przewaga samic. PARR (1969),
analizując skáad páciowy przeobraĪających siĊ (wychodzących z wody) osobników E. cyathigerum, stwierdziá
943 samce i 946 samic. W innej pracy PARR i PALMER
(1971) zwrócili uwagĊ na rozbieĪnoĞü miĊdzy odsetkiem
áowionych samców nad wodą (u E. cyathigerum aĪ 84%
dorosáych osobników záapanych do siatki byáo samcami), a równą iloĞcią obu páci podczas przeobraĪenia.
WyciągnĊli oni z tego wniosek, Īe samice tego gatunku,
zwáaszcza dojrzewające, rzadko i na krótko przybywają
nad wodĊ. JeĪeli są nad wodą, to z zasady w tandemie z
samcem. Tak wiĊc raczej naleĪy odrzuciü moĪliwoĞü, Īe
brak samic wynikaá z ich mniejszego udziaáu w populacji. Godne uwagi natomiast są informacje, Īe dojrzewające samice rzadko pojawiają siĊ nad wodą.
W Ğwietle powyĪszych informacji naleĪaáo wiĊc
szukaü jakiegoĞ czynnika sprawiającego, Īe samce spadają na wodĊ i stają siĊ w ten sposób dostĊpne dla ryb.
W przypadku wspomnianego pstrąga raczej naleĪy bo-
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