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Abstract. During the field session of the 10th National Odonatological Symposium of the
Polish Entomological Society the Biosphere Reserve Kampinoski Forest was faunistically investigated. The biosphere reserve lies in Central Poland encompassing the Kampinoski
National Park and its buffering zone. At 16 sites 34 dragonfly species were discovered, the
most valuable habitats were peat bogs and fish ponds. Erythromma viridulum and Gomphus
flavipes have been recorded for the first time within the boundaries of the Kampinoski
National Park. Other rare species in the studied area were: Calopteryx virgo, Lestes virens,
Erythromma najas, Aeshna affinis, A. juncea, Anax parthenope, Ophiogomphus cecilia,
Libellula fulva, Orthetrum albistylum and Leucorrhinia pectoralis.
Territorial males of E. najas were found among others in untypical habitat: the zone of
the riverbank of Vistula. This can be explained as a mistake in choice of the habitat: males
were fighting fiercely for patches of foam and plant debris floating on the water surface
after the rising of the river which looked like the stems of Ceratophyllum sp. approaching
the water surface.
The initial inventory of the population of Nehalennia speciosa was taken specifying its
numbers from a few to about 10 000 specimens. It inhabits the raised bog D!ugie Bagno,
regenerated after complete removal of peat about 90 years ago, with untypical of the habitats
N. speciosa plant composition: without sedges, with dominating Eriophorum vaginatum
and numerous Betula pubescens which died mostly after 2009 *according to the analysis
of aerial photographs+. This indicates the recent colonization of the raised peat bog or the
fresh explosion of previously small population which inhabited not numerous, the wettest
depressions. The numbers of N. speciosa were the highest in Eriophorum vaginatumSphagnum fallax: the number of imagines in two areas with this plant community was
estimated at 1 8001 900 individuals.
Together with Erythromma viridulum and Gomphus flavipes in the Kampinoski National
Park 51 dragonfly species have been recorded, nevertheless, at least a few next species are
expected very likely to be found in the future. This is one of the richest in this respect Polish
national parks. It is an important hot spot of the species richness of dragonflies, especially
for Central Poland, including relatively faunistically poor Mazowsze region. This is all the
more interesting that the Kampinoski National Park is poor in surface waters *0.4< of the
area+  however, they are habitually diversified, situated in compact forest complex, and the
lack of some natural habitats is compensated by anthropogenic waters. However, the role of
the discussed park in protection of rare and endangered species is small.

Key!Words: Odonata, dragonflies, central Poland, forest, biosphere reserve, national park,
records, Nehalennia speciosa.
Wst$p
Sesje terenowe to sta!y element sympozjów Sekcji Odonatologicznej PTE. Niektóre
sympozja maj# charakter g!ównie terenowy a do ich celów nale"y eksploracja faunistyczna
obszarów, które s# cenne przyrodniczo i nie w pe!ni poznane pod wzgl%dem wyst%powania
wa"ek. W 2013 r., takie sympozjum odby!o si% w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska, obejmuj#cym Kampinoski Park Narodowy *dalej: KPN+ i jego otulin%  przy
czym badaniami obj%to g!ównie obszar parku narodowego. Cho= KPN jest ubogi w wody
powierzchniowe, stwierdzono w nim dot#d ju" 49 gatunków wa"ek, a w ca!ym rezerwacie
biosfery  53 *BUCZY SKI i in. 2014+. Jednak wiele gatunków wykazano dot#d tylko raz i/lub
pierwszy raz w ostatnich latach (BUCZY SKI i in. 2014; !UKASIK 2014+, co )wiadczy o wci#"
niepe!nej wiedzy o odonatofaunie parku. S!abo zbadane s# te" niektóre siedliska istotne

Odonatrixo10(2)

36

dla wa"ek. Wszystko to dowodzi pilnej potrzeby bada( inwentaryzacyjnych. Takie badania
chcemy zainicjowa= obserwacjami, których wyniki prezentujemy poni"ej.
Cel g!ówny bada( to inwentaryzacja odonatofauny wybranych obszarów rezerwatu biosfery  z naciskiem na obszar KPN. Dok!adno)ci obserwacji sprzyja!a du"a grupa obserwatorów: do)wiadczonych odonatologów, pocz#tkuj#cych sympatyków wa"ek i wspieraj#cych
ich pracowników KPN *MI!ACZEWSKA 2013+. Przy okazji okre)lili)my wst%pnie liczebno)=
i charakter siedliska Nehalennia speciosa (CHARP.+, odkrytej niedawno na torfowisku D!ugie Bagno (BUCZY SKI i in. 2014+.
Teren!bada%
Kampinoski Park Narodowy utworzono w 1959 r. Rezerwat biosfery Puszcza Kampinoska powsta! w 2000 r., obejmuj#c teren parku i jego otuliny.
G!ówny obiekt naszych bada(  KPN  chroni przyrod% najwi%kszego zwartego kompleksu le)nego w Polsce )rodkowej: Puszczy Kampinoskiej. Park le"y w województwie mazowieckim, od po!udniowego wschodu granicz#c z Warszaw#. Jego powierzchnia wynosi 38 544 ha
*z czego lasy stanowi# 70<+, powierzchnia otuliny: 37 756 ha. Park le"y w pradolinie Wis!y
w Kotlinie Warszawskiej. Cechuje j# przebieg równole"nikowy naprzemiennie le"#cych pasów: dwóch wydmowych i trzech bagiennych. Pasy bagienne to pozosta!o)ci dawnego koryta
Prawis!y. S# pokryte g!ównie torfami niskimi, w du"ym stopniu przesuszonymi wskutek melioracji prowadzonych w XIX i XX w. *KONDRACKI 2000; SYMONIDES 2007+.
Wody powierzchniowe pokrywaj# oko!o 0,4< obszaru KPN. Brak tu wi%kszych wód
bie"#cych o pochodzeniu naturalnym. G!ówny ciek parku to kana! melioracyjny $asica
o d!ugo)ci 35 km *w tym 29,1 km w granicach parku+. Wpadaj# do niego inne Kana!y: Zaborowski  20,5 km *20,5 km+, $-9  18 km *14,1 km+ i Olszowiecki  28,9 km *24,3 km+.
W pasach bagiennych wyst%puje te" sie= drobnych strumieni i rowów, czynnych zwykle
tylko przy wysokim stanie wód podziemnych *ANDRZEJEWSKA i in. 2011+.
W granicach KPN brak te" du"ych naturalnych zbiorników wód stoj#cych. Wyst%puj# one
jedynie w strefie ochronnej parku  s# to starorzecza Wis!y. Ich rol% w KPN pe!ni# wody
antropogeniczne: dawne stawy rybne *Jezioro Tomczyn i zbiorniki ko!o Zaborowa Le)nego+,
zbiornik retencyjno-infiltruj#cy Mokre $#ki przy oczyszczalni )cieków w Truskawiu, zbiornik
przeciwpo"arowy Borki ko!o wsi Mariew, kompleks torfianek w miejscowo)ci Nart. Ponadto, w KPN znajduj# si% nierównomiernie rozmieszczone, drobne, cz%sto astatyczne zbiorniki
wype!niaj#ce si% wod# z wiosennych roztopów. Du"# powierzchni% zajmuj# tak"e obszary
podmok!e, z wod# stagnuj#c# tylko w okresie wiosennym *ANDRZEJEWSKA i in. 2011+.
Torfowiska sfagnowe w KPN s# to niewielkie mi%dzywydmowe zag!%bienia terenu, zwykle mocno podsychaj#ce. Jedyny obiekt du"y i dobrze zachowany, to torfowisko wysokie
D!ugie Bagno *oko!o 10,7 ha+. W latach 192024 zosta!o ono niemal ca!kowicie zniszczone: osuszono je i wybrano torf do g!%boko)ci 3 m *Fot. 1+, po czym ca!y obszar zarós! drzewami. Po utworzeniu KPN nie konserwowano rowów melioracyjnych, wi%c podniós! si%
poziom wód gruntowych, co spowodowa!o obumieranie drzew i przyspieszenie procesów
torfotwórczych. Torfowisko wysokie zregenerowa!o si% w centrum i na wschodzie D!ugiego Bagna *Fot. 2+, na powierzchni oko!o 6 ha *KLOSS 2005, 2006+. Pozosta!# powierzchni%
dawnego torfowiska *4,7 ha+ porastaj# brzeziny i bór bagienny.
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Fot. 1. Eksploatacja torfu na D!ugim Bagnie, 17 VII 1924 r. *fot. Roman KOBENDZA, zdj%cie z archiwum
Kampinoskiego Parku Narodowego+. Zdj%cie wykonane przy pocz#tku transektu nr 4 opisywanego
w tej pracy *Rys. 2+. Dzi) jest to jeden z najcenniejszych fragmentów zregenerowanego torfowiska,
z populacj# chamedafne pó!nocnej Chamaedaphne calyculata *L.+ MOENCH (KLOSS 2006+.
Phot. 1. Peat exploitation in D!ugie Bagno, July 17, 1924 *phot. by Roman KOBENDZA, from the archives of
Kampinoski National Park+. The photo was taken at the beginning of the transect no. 4 described in this
paper *Fig. 2+. Nowadays this is one of the most valuable fragments of the regenerated peat bog, with
the population of leatherleaf Chamaedaphne calyculata *L.+ MOENCH (KLOSS 2006+.

Rok 2013 by! nietypowy pod wzgl%dem hydrologicznym. Wysoki poziom wód spowodowa! zalanie wielu obszarów zwykle suchych: wiosn# i wczesnym latem, woda pokrywa!a
oko!o 6< powierzchni KPN *w tym 40< ekosystemów niele)nych+ *KPN dane w!asne+.
Jednak takie sytuacje zdarzaj# si% co jaki) czas  pierwszy i trzeci z autorów tej pracy obserwowali podobnie wysoki poziom wody po powodzi tysi#clecia w 1997 roku.
Stanowiska!bada%
Badano 16 stanowisk: 14 w KPN i 2> w otulinie parku. By!y to *Rys. 1+:
1. Bromierzyk, droga le)na w okolicy D%bu )w. Teresy *52°18 N, 20°23 E, DC59+.
2. Bromierzyk, !#ka wzd!u" drogi do Kana!u $asica *52°18 N, 20°23 E, DC59+.
3. Karolinów, Kana! $asica *52°19 N, 20°24 E, DC59+.
4. Grabnik-Piek!o, Kana! Olszowiecki *52°17 N, 20°24 E, DC59+.
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Fot. 2. Zregenerowane torfowisko na D!ugim Bagnie, w strefie ukazanej na Fot. 1 *28 VI 2013 r.+ *fot.
P. BUCZY SKI+.
Phot. 2. Regenerated peat bog on D!ugie Bagno, in the zone shown on Phot. 1 *June 26, 2013+ *phot. by
P. BUCZY SKI+.

5. Nart, torfianki na torfowisku niskim *52°17 N, 20°28 E, DC69+.
6. Zamo)=, Kana! $asica *52°19 N, 20°30 E, DC69+.
7. Gniewniewice Stare>, starorzecza Wis!y *52°25 N, 20°31 E, DD60+.
8. Roztoka, kana! Zaborowski *52°18 N, 20°36 E, DC79+.
9. Dawna wie) $awy, kana! Zaborowski *52°17 N, 20°40 E, DC79+.
10. $omna>, Wis!a *52°23 N, 20°47 E, DD80+.
11. Palmiry, zalane obni"enie terenu przy Muzeum Walki i M%cze(stwa *52°19 N, 20°44 E,
DC89+.
12. Palmiry, zalana brzezina w cz%)ci zachodniej niecki D!ugiego Bagna *52°19 N, 20°44 E,
DC89+.
13. Palmiry, zregenerowane torfowisko przej)ciowe D!ugiego Bagno *52°19 N, 20°45 E,
DC89+.
14. Truskaw, Motylowe $#ki *52°18 N, 20°45 E, DC89+.
15. Staw ko!o wsi Truskaw, tzw. Micha!owy Staw *52°18 N, 20°46 E, DC89+.
16. Truskaw, zbiornik Mokre $#ki *52°17 N, 20°47 E, DC89+.
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Rys. 1. Teren bada(. Numeracja stanowisk jak w tek)cie.
Fig. 1. Study area. Numbering of study sites like in the text.

Metody!i!materia"
Prace terenowe wykonano w dniach 2829 VI 2013 r. W wieloosobowych zespo!ach
obserwowano imagines, uwzgl%dniaj#c: liczebno)= poszczególnych gatunków, zachodzenie przeobra"e(, obecno)= osobników juwenilnych, wyst%powanie zachowa( rozrodczych
*terytorializmu, tandemów, kopulacji, znoszenia jaj+. Sporadycznie zbierano te" wylinki.
Ogó!em zebrano 122 obserwacje imagines *dzie( / stanowisko / gatunek+ i 5 wylinek.
Wykazane wa"ki podzielono na trzy kategorie, obejmuj#ce: gatunki autochtoniczne
 gdy zebrano wylinki, odnotowano przeobra"enia, osobniki teneralne i/lub masowy rozród; gatunki prawdopodobnie autochtoniczne  gdy odnotowano sporadyczny rozród i/lub

Rys. 2. Torfowisko D!ugie Bagno i dominuj#ce na nim zbiorowiska ro)linne *KLOSS 2006+: A  Vaccinio uliginosi-Pinetum, B  Vaccinio uliginosi-Pinetum z Betula pubescens, C  Betula pubescens-Vaccinium
myrtillus, D  Eriophorum vaginatum-Sphagnum phallax, E  mozaika ro)linno)ci mszarnej i !#kowej
z du"# domieszk# Phragmites australis, F  Eriophorum vaginatum-Betula pubescens. Szarymi pasami
z numeracj# zaznaczono transekty, na których liczono osobniki Nehalennia speciosa.
Fig. 2. Peat bog D!ugie Bagno and dominating plant communities *KLOSS 2006+: A  Vaccinio uliginosiPinetum, B  Vaccinio uliginosi-Pinetum with Betula pubescens, C  Betula pubescens-Vaccinium myrtillus, D  Eriophorum vaginatum-Sphagnum phallax, E  mosaic of peat bog and meadow vegetation
with a large admixture of Phragmites australis, F  Eriophorum vaginatum-Betula pubescens. Grey
stripes with numbers are transects where individuals of Nehalennia speciosa were counted.
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liczne osobniki w siedlisku korzystnym dla gatunku; gatunki stwierdzone  w innych przypadkach.
Liczebno)= Nehalennia speciosa okre)lono, licz#c imagines na czterech transektach
o szeroko)ci oko!o 1 m. Trzy z nich przecina!y w poprzek ca!e torfowisko, jeden mia!
kszta!t !amany *Rys. 2+. Badania prowadzono przy pogodzie ciep!ej, s!onecznej, prawie bezwietrznej. Przy liczeniu pomijano osobniki wlatuj#ce na transekt wskutek p!oszenia. Wa"ki,
w tym N. speciosa, obserwowano te" wzd!u" brzegu torfowiska. Powierzchni% torfowiska
i jego wybranych elementów obliczono w oparciu o zdj%cia lotnicze z 2009 r. udost%pnione
na portalu Geoportal *http://maps.geoportal.gov.pl+ i map% dominuj#cych zbiorowisk ro)linnych (KLOSS 2006+. Liczby osobników N. speciosa obliczono ekstrapoluj#c dane o liczbie
imagines na 1 mb transektów, na powierzchnie okre)lonych cz%)ci torfowiska.
Wyniki
Stwierdzono 34 gatunki wa"ek. Wyst%powanie autochtoniczne lub prawdopodobnie autochtoniczne odnotowano u 31 gatunków, wyj#tkami pod tym wzgl%dem by!y: Calopteryx
virgo, Aeshna affinis i A. cyanea *Tab. 1+. Przy czym przynajmniej w przypadku A. cyanea,
wynika to z krótkiego i do)= wczesnego jak na ten gatunek okresu bada(  gdy" charakter
badanego terenu wskazuje na du"e prawdopodobie(stwo cz%stego i autochtonicznego wyst%powania tego gatunku.
Na poszczególnych stanowiskach wykazano od 2 do 18 gatunków. Fauna najbogatsza
jako)ciowo cechowa!a nast%puj#ce stanowiska: zbiornik Mokre $#ki *18 gatunków+, Wis!%
w $omnej i D!ugie Bagno *po 15+, torfianki w miejscowo)ci Nart *11+. Najmniejsze liczby
gatunków stwierdzono w zalanym lesie ko!o D!ugiego Bagna *2+ i nad Kana!em Zaborowskim w Roztoce *3+ *Tab. 1+.
Najcz%)ciej stwierdzano: Sympetrum sanguineum (13 stanowisk), Coenagrion puella
i Libellula quadrimaculata (po 11 stanowisk) oraz Lestes sponsa *9 stanowisk+. Pozosta!ych
30 gatunków wykazano na mniej ni" po!owie stanowisk, w tym a" 21 gatunków na najwy"ej
trzech stanowiskach *Tab. 1+.
Poni"ej przedstawiono dok!adniej stwierdzenia wa"ek rzadkich w KPN i jego otulinie
lub stwierdzonych tu po raz pierwszy (BUCZY SKI i in. 2014+  poza Nehalennia speciosa,
któr# omówiono szczegó!owo na ko(cu tego rozdzia!u. U"yte skróty i symbole: ? *??+
 samiec *samce+, Q *QQ+  samica *samice+, ex *exx+  wylinka *wylinki+, img  imago lub
imagines, ter.  terytorialny, ten.  teneralny, kop.  kopulacja, tnd.  tandem. W nawiasach
kwadratowych podano numery stanowisk:
- Calopteryx virgo  [13] 29 VI 2013, kilka img poluj#cych na torfowisku; [16] 29 VI
2013, 1? poluj#cy przy grobli otaczaj#cej zbiornik.
- Lestes virens  [1] 29 VI 2013, 1?; [2] 29 VI 2013, 1Q ten.; [13] 29 VI 2013, kilka img
"eruj#cych w k%pach Juncus sp. na obrze"u torfowiska;
- Erythromma najas  [7] 29 VI 2013, oko!o 10??, ter.; [10]!28 VI 2013, kilka ?? ter.
w strefie przybrze"nej Wis!y, walcz#cych o terytoria z centrum w postaci unosz#cych si%
na powierzchni wody plam piany i szcz#tków ro)linnych *Fot. 3+; [16] 29 VI 2013, oko!o
10?? ter.
- Erythromma viridulum  [7] 29 VI 2013, kilka img; [16] 29 VI 2013, 23?? terytorialne
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Tab. 1. Wa"ki *Odonata+ stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE. Numeracja stanowisk jak w tek)cie i na Rys.
1. Y  gatunek autochtoniczny, \  prawdopodobnie autochtoniczny, ^  stwierdzony.
Tab. 1. Dragonflies *Odonata+ recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society. Numbering of sites
like in the text and in the Fig. 1. Y  autochthonous species, \  probably autochthonous species, ^  recorded species.
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34.

L. fulva *O.F. MÜLL.+
L. quadrimaculata L.
Orthetrum albistylum (SÉL.+
O. cancellatum *L.+
Sympetrum danae (SULZ.+
S. flaveolum *L.+
S. sanguineum *O.F. MÜLL.+
Leucorrhinia pectoralis *L.+
L. rubicunda *L.+
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w cz%)ci zachodniej zbiornika.
- Aeshna affinis  [10] 28 VI 2013, 3QQ i 1?, )wie"e *II
generacja+, poluj#ce na !#kach przy wale przeciwpowodziowym.
- Aeshna juncea  [13] 29 VI 2013, kilka ?? ter., 1Q
poluj#ca w lesie w pobli"u torfowiska.
- Anax parthenope  [16] 29 VI 2013, 1? ter., chwilami
poluj#cy te" w pobli"u zbiornika.
- Gomphus flavipes  [9] 29 VI 2013, 1?; [10] 28 VI
2013, 3 exx, kilka img ten. i "eruj#cych w )rodowisku *w
!ozowisku przy brzegu Wis!y+.
Ophiogomphus cecilia  [10] 28 VI 2013, 2 exx; [13]
28 VI 2013, 1 img poluj#ce na drodze przy cz%)ci pó!nocnowschodniej torfowiska.
- Libellula fulva  [3] 29 VI 2013, 12??; [4] 29 VI
2013, 1 tnd.; [6] 29 VI 2013, 1?.
- Orthetrum albistylum  [4] 29 VI 2013, 1?; [7] 29 VI
2013, oko!o 70 img, liczne tnd.; [10] 28 VI 2013, kilka QQ
poluj#cych na !#kach przy brzegu Wis!y; [16] kilka ?? ter.
- Leucorrhinia pectoralis  [1] 29 VI 2013, 3?? poluj#ce
w lesie; [5] 29 VI 2013, kilkana)cie img, w tym ?? ter. i pary
in copula; [6] 29 VI 2013, kilka ??; [13] 29 VI 2013 kilka
?? ter. w cz%)ci pó!nocnej torfowiska, w p!acie Eriophorum
vaginatum-Sphagnum phallax w cz%)ci pó!nocnej torfowiska
i w jego pobli"u; [15] 29 VI 2013, kilka img, kop., tnd.
W dolinie Wis!y w otulinie KPN, stwierdzono 17 gatunków wa"ek: 15 nad Wis!# i 8 nad starorzeczem. Fauna Wis!y
by!a typowa dla du"ych rzek nizinnych, z dominacj# reofili
i reobiontów: Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes,
Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia. To one g!ównie
tworzy!y stabilne, autochtoniczne populacje. Towarzyszy!y im liczne gatunki eurytopowe, z których cz%)= zapewne
pochodzi!a z pobliskich wód stoj#cych, jednak niektóre *Ischnura elegans, Erythromma najas, Sympetrum sanguineum)
rozwija!y si% w siedliskach lenitycznych w rzece lub próbowa!y je kolonizowa= *Tab. 1+. Z kolei nad badanym starorzeczem Wis!y odnotowano zestaw gatunków typowych raczej
dla drobnych zbiorników, na co wskazuje tak"e brak Anax
parthenope. Bardzo du"a, autochtoniczna populacja Orthetrum albistylum dowodzi te", "e cechy termiczne tego starorzecza s# korzystne dla termofili.
W kana!ach w KPN stwierdzono 16 gatunków wa"ek,
przy faunie poszczególnych stanowisk ubogiej lub )rednio
bogatej *39 gatunków+. Wa"ki zwi#zane z wodami bie"#cymi
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reprezentowa!y tylko: Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes i Somatochlora metallica. Na stanowisku nr 9 wykazano te" Gomphus flavipes *1?+, ale bez stwierdzenia
rozwoju, by! to prawdopodobnie osobnik zalecia!y znad Wis!y lub Bzury. Natomiast dominowa!y eurytopy, obserwowano te" pojedynczo gatunki pionierskie *Libellula depressa)
i tyrfofilne (Somatochlora flavomaculata, Leucorrhinia pectoralis+ *Tab. 1+.
Z wód stoj#cych w KPN, faun# zdecydowanie najbogatsz# cechowa!y si% stawy i torfowiska *odpowiednio 20 i 18 gatunków+. Natomiast nad mokrad!ami na Motylowych $#kach
stwierdzono tylko 8 gatunków *Tab. 1+.
W stawach dominowa!y jako)ciowo i ilo)ciowo wa"ki eurytopowe, z ma!# domieszk#
innych elementów ekologicznych. By!y to: jeziorny Anax parthenope *stan. 16+, reofilna
Platycnemis pennipes *stan. 16+, zwi#zane z wodami okresowymi Sympetrum flaveolum
*stan. 16+ i tyrfofilna Leucorrhinia pectoralis *stan. 15+. Wyst%powa!y one autochtonicznie
lub prawdopodobnie autochtonicznie  poza S. flaveolum, które prawdopodobnie zalatywa!o nad zbiornik Mokre $#ki znad s#siaduj#cych z nim podmok!o)ci !#kowych *Tab. 1+.
Faun% torfowisk cechowa!a bogata reprezentacja tyrfofili *Lestes virens, Nehalennia
speciosa, Aeshna juncea, Somatochlora flavomaculata, Sympetrum danae, Leucorrhinia
pectoralis, L. rubicunda+. Przewa"a!y one w)ród gatunków autochtonicznych i prawdopodobnie autochtonicznych *Tab. 1+, stanowi!y te" wi%kszo)= gatunków obserwowanych
w najwi%kszej liczbie osobników.
Tyrfofilem zdecydowanie najliczniejszym by!a Nehalennia speciosa. Podczas badania
jej liczebno)ci na D!ugim Bagnie, stwierdzono 5 imagines na okrajku i w sumie 191 osobników wzd!u" czterech transektów *Rys. 2, Tab. 2+. 'rednie liczba osobników na 1 mb transektów wynios!o od 0,14 do 0,78 *Tab. 2+. Rozmieszczenie N. speciosa nie by!o równomierne.
Wzd!u" transektów nr 1 i 2 by!o znacznie wi%ksze w cz%)ci pó!nocnej torfowiska, od jego
brzegu do starego, zaro)ni%tego torfowcami rowu melioracyjnego w centrum obiektu. Na
tym obszarze stwierdzono 88< wszystkich osobników obserwowanych wzd!u" transektu nr
1 *21 osobn.+ i 85< osobników stwierdzonych wzd!u" transektu nr 2 *57 osobn.+. Wzd!u"
!amanego transektu nr 4, na jego ramieniu zachodnim stwierdzono 75< osobników. Oddaje
Tab. 2. Liczebno)= Nehalennia speciosa na powierzchniach badawczych na D!ugim Bagnie *29 VI 2013 r.+.
T1T4  transekty nr 14 *vide Rys. 2+, O  okrajek.
Tab. 2. Number of Nehalennia speciosa in research sites in the peat bog D!ugie Bagno *June 29, 2013+.
T1T4  transects no. 14 *see Fig. 2+, O  margin zone.
Lp.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obserwacje!!Observations
pojedyncze QQ  single QQ
pojedyncze ??  single ??
pary kopuluj#ce  copulating pairs
tandemy  tandems
w tym osobniki terenalne  incl. teneral individuals
ogó!em osobników *pozycje 14+  total number of
specimens *sum of positions 14+
d!ugo)= transektu [m]  length of the transect [m]
)rednia liczba osobników na 1 mb  average number of
specimens on 1 running m

T1
6
4

7


Stanowisko!!Site
T2
T3
T4
33
73
15
16
7
5
7


2


2
9


O
3
2




24

67

80

20

5

130

160

100

140



0,18

0,42

0,78

0,14
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Fot. 3. Samiec Erythromma najas siedz#cy w centrum terytorium  plamy piany i )mieci niesionych przez
rozlan# rzek% Wis!% *$omna, 28 VI 2013 r.+ *fot. P. BUCZY SKI+.
Phot. 3. Male of Erythromma najas sitting in the centre of its territory  stains of foam and trashes washed
by the flooded Vistula River *$omna, June 28, 2013+ *phot. by P. BUCZY SKI+.

to zale"no)= gatunku od zbiorowisk ro)linnych i warunków siedliskowych. Wzd!u" transektów nr 1 i 2, N. speciosa by!a najliczniejsza w silnie uwodnionym obszarze z dominacj#
zespo!u Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax *Fot. 4+, w miejscach silnie uwodnionych,
z nieraz du"ymi, najcz%)ciej niedawno obumar!ymi brzozami omszonymi *Betula pubescens EHRH.+. Wzd!u" transektu nr 4 gatunek stwierdzano w jego cz%)ci zachodniej i pó!nocnej, te" w Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax, równie" w strefie silnie uwodnionej
i z obumar!ymi, niskimi brzozami. By! on nieobecny w cz%)ci po!udniowo-wschodniej tego
transektu, gdzie torfowisko tworzy!o prawie lite p!o sfagnowe poro)ni%te wy!#cznie przez
ro)linno)= nisk#.
Imagines Nehalennia speciosa na D!ugim Bagnie by!y zwi#zane z k%pami Eriophorum
vaginatum L. o p%dach o wysoko)ci do 0,6 m, zwisaj#cymi tak"e uko)nie i k!ad#cymi si% do
brunatnej wody, w której p!ywa!a do)= g%sta zupa p%dów torfowca ko(czystego *Sphagnum fallax (KLINGGR.+ KLINGGR.++ *Fot. 4+. Towarzyszy!y im: na obrze"ach torfowiska: sit
rozpierzch!y *Juncus effusus L.+ i miejscami czermie( b!otna *Calla palustris L.+, w wielu miejscach te" rozproszona, niska trzcina pospolita *Phragmites australis (CAV.+ TRIN. ex
STEUD.+. G!%boko)= wody wynosi!a od 2040 cm blisko brzegu torfowiska do 8090 cm
w jego centrum, jednak optymalne by!y miejsca p!ytsze. N. speciosa wyst%powa!a niemal wy!#cznie na E. vaginatum, tylko sporadycznie obserwowano pojedyncze imagines na J. effusus.
Niemal wsz%dzie, gdzie obserwowano N. speciosa, nie wyst%powa!y turzyce *Carex spp.+. Ich

55

Odonatrixo10(2)

Fot. 4. Silnie uwodnione torfowisko z Eriophorum vaginatum na k%pach Sphagnum fallax: najwa"niejsze
siedlisko Nehalennia speciosa na D!ugim Bagnie *transekt nr 2, cz%)= pó!nocna+ *fot. P. BUCZY SKI+.
Phot. 4. Highly hydrated peat bog with Eriophorum vaginatum on clumps of Sphagnum phallax: the most
important habitat for Nehalennia speciosa in the peat bog D!ugie Bagno *transect no. 2 in its northern
part+ *phot. by P. BUCZY SKI+.

pojedyncze k%py obserwowano tylko przy transekcie nr 2, przy rowie w centrum torfowiska. Nie stwierdzono na nich omawianego gatunku.
'rednia wa"ona liczba imagines Nehalennia speciosa na 1 mb transektów badawczych
wynosi!a oko!o 0,3; w przybli"eniu odpowiada ona zag%szczeniu na 1 m2. Jej pomno"enie
przez powierzchni% ca!ego torfowiska daje liczb% 18 600 osobników. Jednak ta liczba jest
na pewno zawy"ona, wobec zró"nicowania przestrzennego w liczebno)ci N. speciosa:
- wyra&nie najliczniejsza by!a ona na powierzchni z dominacj# Eriophorum vaginatumSphagnum phallax w cz%)ci centralno-pó!nocnej torfowiska *Rys. 2+. W oparciu o dane
z cz%)ci pó!nocnej transektu nr 2, jej liczebno)= mo"na oszacowa= na oko!o 1 2001 300
osobników *0,78 osobn. na 1 mb x oko!o 1 600 m2+;
- liczb% osobników na powierzchni z dominacj# Eriophorum vaginatum-Sphagnum
phallax w cz%)ci po!udniowej torfowiska *Rys. 2+, w oparciu o dane z transektu nr 4, mo"na
oceni= na oko!o 600 *0,14 osobn. na 1 mb x oko!o 4 300 m2+;
- zag%szczenie w innych cz%)ciach torfowiska by!o ni"sze, najbardziej reprezentatywne
s# tu dane z transektu nr 1. W oparciu o nie, liczb% osobników Nehalennia speciosa na pozosta!ej cz%)ci torfowiska mo"na oceni= maksymalnie na oko!o 9 700 *0,18 osobn. na 1 mb x
oko!o 54 100 m2+. Jednak ta liczba jest bardzo niedok!adna i konieczne s# dalsze badania.
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Tak wi%c liczebno)= Nehalennia speciosa na D!ugim Bagnie oceniamy na co najmniej
kilka tysi%cy osobników *w tym minimum 1 800 na powierzchniach z Eriophorum vaginatum-Sphagnum phallax+, a mo"e ona wynosi= nawet ponad 10 000 osobników.
Dyskusja
Przedstawione wy"ej dane zebrano w krótkim okresie, jednak s# reprezentatywne dla
terenu bada( w okresie prze!omu wiosny i lata. Wynika to z du"ej liczby obserwatorów,
która umo"liwi!a bardzo dok!adn# penetracj# stanowisk, i obj%cia badaniami szerokiego
spektrum siedlisk. Badano: du"# rzek% *Wis!%+, )rednie i ma!e kana!y, starorzecze Wis!y,
stawy, drobne zbiorniki i mokrad!a le)ne, mokrad!a !#kowe, wody torfowisk niskich i sfagnowych. Pozwoli!o to stwierdzi= 34 gatunki wa"ek  47< fauny krajowej, która liczy 73
gatunki (BERNARD i in. 2009+.
Erythromma viridulum i Gomphus flavipes stwierdzono po raz pierwszy w granicach KPN,
dot#d znano je tylko z dolin du"ych i )rednich rzek w otulinie parku: G. flavipes rozwija si%
prawdopodobnie w ca!ym nale"#cym do rezerwatu biosfery odcinku Wis!y, jest te" znany
z dolnego biegu Bzury, natomiast E. viridulum wykazano w jednym ze starorzeczy Wis!y *BUCZY SKI i in. 2014+. W przypadku naszego stwierdzenia G. flavipes, chodzi raczej o osobnika,
który przyw%drowa! spoza granic KPN. Ten stenotop du"ych i )rednich rzek nizinnych *BERNARD i in. 2009+, nie ma w parku siedlisk odpowiednich do rozwoju. Wprawdzie w Europie
'rodkowej sporadycznie stwierdzano jego wyst%powanie autochtoniczne w kana!ach *POSTLER
i in. 2005; STEPHAN 2006; DE"KNIJF 2014+, jednak by!y to du"e kana!y "eglugowe a nie cieki
takie, jakie wyst%puj# w KPN. Mimo to, wobec blisko)ci populacji G. flavipes w dolinach Wis!y i Bzury *JÖDICKE 1999; BERNARD i in. 2009; BUCZY SKI i in. 2014; dane w tej pracy+, nale"y
oczekiwa= dalszych obserwacji imagines tego gatunku w KPN. Natomiast E. viridulum, która
zasiedla szerokie spektrum wód stoj#cych i wolno p!yn#cych z obfit# ro)linno)ci# zanurzon#
i p!ywaj#c# *BERNARD i in. 2009+, ma w parku dobre warunki rozwoju i na pewno wyst%puje
tu autochtonicznie. Jest to wa"ka pontyjsko-)ródziemnomorska, która dopiero niedawno skolonizowa!a ca!# Polsk%  jednak KPN le"y w obr%bie obszaru, gdzie jej wyst%powanie ju" od
dawna jest stabilne i nierzadkie *BERNARD i in. 2009; BUCZY SKI 2011+.
Na uwag% zas!uguj# inne gatunki, o których dane z granic KPN by!y dot#d bardzo sk#pe
(BUCZY SKI i in. 2014+. W cz%)ci przypadków wynika to pewnie z faktycznej rzadko)ci danego gatunku, w cz%)ci  z niedostatku bada(. Np. Calopteryx virgo by! stwierdzany w KPN
tylko kilka razy, zwykle obserwowano pojedyncze imagines. Wykazanie Erythromma najas
nad zbiornikiem Mokre $#ki potwierdza jej obecno)= na tym stanowisku, jednym z dwóch
znanych w KPN. Tylko z tego zbiornika znane s# Anax parthenope i Libellula fulva: potwierdzili)my wyst%powanie tu A. parthenope a dla L. fulva podali)my kilka innych stanowisk. Ophiogomphus cecilia znano dot#d z jednego stanowiska na Kanale Zaborowskim.
U Nehalennia speciosa potwierdzili)my wyst%powanie na D!ugim Bagnie, jedynym znanym stanowisku z populacj# autochtoniczn# *dane !UKASIK *2014+ odnosz# si% do pojedynczego osobnika obserwowanego z dala od miejsca rozwoju+. Z pi%ciu stwierdzonych przez
nas stanowisk Leucorrhinia pectoralis dwa by!y ju" znane, jednak trzy nowe wskazuj# na
jej szersze rozprzestrzenienie, ni" wynika!o to z dotychczasowych danych. Z niewielu stanowisk w KPN stwierdzano te" dot#d Somatochlora flavomaculata (BUCZY SKI i in. 2014+.
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W szerszym kontek)cie, najciekawsza jest bardzo du"a populacja Nehalennia speciosa
na D!ugim Bagnie *BUCZY SKI i in. 2014; dane w tej pracy+. Tym bardziej, "e jest to jedyna stwierdzona przez nas wa"ka z Czerwonych list: IUCN *BERNARD, WILDERMUTH 2006),
Europy i Unii Europejskiej *KALKMAN i in. 2010+ oraz Polski *BERNARD i in. 2009+. Polska
centralna nale"y do du"ego obszaru, obejmuj#cego te" zachód i po!udnie kraju, z którego
ta zachodniosyberyjska, stenotopowa wa"ka wycofa!a si% niemal ca!kowicie wskutek degradacji jej siedlisk. Obecnie wyst%puje tu rzadko, na pojedynczych stanowiskach lub ich
niewielkich skupieniach. Na Mazowszu, do 2008 r. N. speciosa znano z jednego stanowiska
w Puszczy Kozienickiej *BERNARD i in. 2009+. Dopiero niedawno odkryto kilka stanowisk
ko!o Mi(ska Mazowieckiego, oko!o 60 km na wschód od KPN *MIKO!AJCZUK,"MI!ACZEWSKA 2012+. Mimo to, populacja na D!ugim Bagnie jest silnie izolowana, bo N. speciosa
cechuje ma!a jak na wa"ki mobilno)=. MIKO!AJCZUK *2013+ wskazuje" w oparciu o dane
z s#siedniego Podlasia, "e jest to gatunek do)= mobilny w skali lokalnej, rz%du oko!o 1 km.
Mog# to potwierdza= dane !UKASIK *2014+, która stwierdzi!a ewidentnie jednego osobnika
w%druj#cego z dala od jedynego mo"liwego miejsca rozwoju  w!a)nie badanego przez nas
D!ugiego Bagna, oddalonego niemal dok!adnie o 1 km. Znane s# te" przypadki kolonizacji
przez N. speciosa nowych stanowisk z odleg!o)ci kilku do kilkunastu km *BURBACH, SCHIEL
2004; BERNARD,"BUCZY SKI 2008; MAUERSBERGER 2012+. Jednak dystanse rz%du setek czy
nawet kilku dziesi#tek kilometrów, oznaczaj# siln# izolacj% *BERNARD,"DARA# 2008+. Bior#c
pod uwag% liczebno)= populacji na D!ugim Bagnie, bardzo du"# w )wietle danych z innych
stanowisk (BERNARD,"BUCZY SKI 2008+, jest to miejsce najwa"niejsze dla ochrony gatunku
w Polsce 'rodkowej i bardzo wa"ne w skali ca!ego kraju.
Z omówionych wy"ej powodów jest tym ciekawsze, "e D!ugie Bagno to torfowisko samorzutnie zregenerowane po niemal ca!kowitym zniszczeniu wskutek wybrania torfu przed
oko!o 90 laty *KLOSS 2006+. Mo"na rozwa"a= dwa scenariusze historii zasiedlaj#cej je populacji. Nehalennia speciosa mog!a to przetrwa= w bardzo ma!ej liczbie osobników, która
nast%pnie powi%ksza!a si% wraz z regeneracj# torfowiska. D!ugie Bagno mog!o te" zosta=
skolonizowane pó&niej, gdy regeneracja torfowiska by!a posuni%ta tak daleko, "e powsta!y
warunki odpowiednie dla rozwoju omawianego gatunku. Bardziej prawdopodobny wydaje
si% drugi scenariusz, bo jest ma!o prawdopodobne, by populacja N. speciosa przetrwa!a tak
drastyczn# eksploatacj% torfowiska, jaka mia!a miejsce przed 90 laty *KLOSS 2006+. Taka kolonizacja nast#pi!a zapewne ze stanowiska po!o"onego daleko, gdy" w Puszczy Kampinoskiej nie s# znane inne siedliska odpowiednie dla omawianego gatunku. Znane s# nieliczne
przypadki takich kolonizacji *BERNARD,"BUCZY SKI 2008; MIKO!AJCZUK 2013+.
Na zdj%ciach lotniczych z 2009 r. wida= wyra&nie, "e wi%kszo)= drzew D!ugim Bagnie
jest "ywa *www.geoportal.gov.pl+. Wskazuje to, "e obszar zasiedlany dzi) przez Nehalennia speciosa by! przed 2010 r. przesuszony. Woda mog!a tu wyst%powa= tylko okresowo
 jej d!ugie stagnowanie skutkowa!oby obumarciem drzew. `ywe brzozy musia!y te" powodowa= silnie ocienienie torfowiska, co nie sprzyja wyst%powaniu N. speciosa. Jednak
jest mo"liwe, "e w tym okresie przesuszenia by!y podmok!e zag!%bienia, które stwarza!y
warunki do bytowania chocia" niewielkiej lub wr%cz szcz#tkowej populacji. Tak wi%c trudno rozstrzygn#=, kiedy N. speciosa mog!a pojawi= si% na D!ugim Bagnie: de novo dopiero
w ostatnich latach czy znacznie dawniej *wtedy po 2009 r. mia!by miejsce tylko rozrost do
tej pory niewielkiej czy wr%cz szcz#tkowej populacji+.

Odonatrixo10(2)

57

Niezale"nie od tego, który scenariusz zdarze( mia! miejsce, jest szansa na dalszy wzrost
populacji gatunku  o ile torfowisko b%dzie dalej si% regenerowa=. Jednocze)nie grozi jej regres zarówno w razie opadania lustra wód gruntowych *siedlisko mo"e wyschn#=+, jak i jego
za wysokiego poziomu *wysoko zalane torfowisko mo"e si% zdegradowa= i przekszta!ci=
w jeziorka+. N. speciosa, która preferuje wody bardzo p!ytkie *BERNARD 2004; BERNARD,"WILDERMUTH 2005+, wyst%powa!aby wtedy w najlepszym razie w szuwarach na obrze"u jeziorek,
a nie na du"ej i do)= zwartej powierzchni  jak obecnie. Tak wi%c konieczny jest monitoring
hydrologiczny D!ugiego Bagna oraz systematyczny monitoring liczebno)ci i rozmieszczenia
N. speciosa.
Interesuj#ca jest równie" ro)linno)= miejsc zasiedlanych przez Nehalennia speciosa na
D!ugim Bagnie. Dalece odbiega ona od standardu, który dla Europy zachodniej i )rodkowej
stanowi# zespo!y turzycowe z dominacj# turzyc: bagiennej *Carex limosa L.+, nitkowatej *C. lasiocarpa EHRH.+ lub dzióbkowatej *C. rostrata STOKES) (BERNARD," WILDERMUTH
2005;" BERNARD," BUCZY SKI 2008+. Na D!ugim Bagnie zasiedlane by!y niemal wy!#cznie
formacje tworzone przez Eriophorum vaginatum i Sphagnum fallax, tylko lokalnie i ma!o
liczebnie na okrajku  przez Juncus effusus i Sphagnum fallax. To, wraz z licznym poro)ni%ciem torfowiska drzewami, jest wysoce nietypowe. Jako wiod#cy sk!adnik ro)linny
siedliska N. speciosa, Eriophorum vaginatum w ogóle nie by!o podawane w syntezie danych o wyst%powaniu i zagro"eniach tej wa"ki w Europie *BERNARD,"WILDERMUTH 2005+.
Jednak w ostatnich latach stwierdzono pewn# liczb% stanowisk z dominuj#cym sk!adnikiem ro)linnym innym, ni" wymienione wy"ej turzyce  zwykle na obrze"ach zasi%gu, cz%sto w siedliskach zaburzonych antropogenicznie lub wtórnych. Analizuj#c dane z Polski,
BERNARD" i" BUCZY SKI *2008+ podali pojedyncze stanowiska z dominuj#cymi: przygie!k#
bia!# *Rhynchospora alba *L.+ VAHL.+, skrzypem bagiennym *Equisetum fluviatile L.+ lub
trz%)lic# modr# *Molinia caerulea *L.+ MOENCH+. W pracach pó&niejszych, te" z niewielu
stanowisk lub ich fragmentów, podano jako gatunki dominuj#ce: ponownie  skrzyp bagienny (FR$CKIEL i in. 2013; MIKO!AJCZUK 2013+, pierwszy raz  turzyc% sztywn# *Carex elata
ALL.+, turzyc% p%cherzykowat# *Carex vesicaria L.+, we!niank% w#skolistn# *Eriophorum
angustifolium HONCK.+, we!niank% pochwowat# *Eriophorum vaginatum) (MIKO!AJCZUK,"
MI!ACZEWSKA 2012; MIKO!AJCZUK"2013, dane niepublikowane+. Najcz%)ciej, bo na trzech
stanowiskach na Podlasiu i jednym na Mazowszu, by!a to we!nianka pochwowata. Tak wi%c
D!ugie Bagno w KPN jest ju" pi#tym takim stanowiskiem w Polsce. Wi%kszo)= z nich ma
dwie cechy wspólne: zespó! z dominacj# Eriophorum vaginatum zasiedlany jest wskutek
podniesienia si% poziomu wód, za) znaczn# cz%)= lub niemal ca!# powierzchni% torfowiska
porastaj# obumar!e drzewa.
Z powy"szych danych wynikaj# dwa wa"ne wnioski. Po pierwsze: przy poszukiwaniu
stanowisk Nehalennia speciosa na obrze"ach jej area!u, nie wystarczy penetracja siedlisk
typowych *z klasycznymi zespo!ami turzyc Carex sp.+. Po drugie: stanowiska z nietypowym sk!adem ro)linno)ci, mog# utrzymywa= du"e populacje gatunku.
Dane o jakich jeszcze gatunkach, poza Nehalennia speciosa, s# wa"ne w kontek)cie ponadregionalnym{ Cz%stsza od iglicy ma!ej, ale zanikaj#ca lokalnie z tych samych powodów
i cechuj#ca si% podobnym obrazem rozmieszczenia, jest Aeshna juncea. Calopteryx virgo, na
ogó! powszechna w Polsce, w du"ej cz%)ci )rodkowego pasa kraju wyst%puje lokalnie a nawet
rzadko wskutek deforestacji. Du"y i zwarty kompleks le)ny, jakim jest KPN, mo"e by= dla
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niej kluczowy na tym obszarze. Z kolei dwa gatunki pontyjsko-)ródziemnomorskie, Anax
parthenope i Libellula fulva, skolonizowa!y Polsk% po ostatnim zlodowaceniu z pó!nocnego
zachodu i ich ekspansja w regionach centralnych i wschodnich wci#" nie jest zako(czona.
KPN le"y w strefie ich wyst%powania rzadkiego i lokalnego *dla L. fulva+ lub na skraju obszaru by= mo"e jeszcze nieskolonizowanego *dla A. parthenope) (BERNARD i in. 2009+.
Z innych powodów ciekawa by!a obecno)= terytorialnych samców Erythromma najas
w strefie przybrze"nej Wis!y  siedlisku bardzo nietypowym dla tego gatunku. Ukazuje
ona, jak myl#ce dla wa"ek mog# by= niektóre czynniki bli"sze *proksymalne+ )rodowiska.
E. najas zasiedla rozmaite wody stoj#ce, tak"e spokojne partie wód p!yn#cych, z regu!y
z nymfeidami *gr#"elem "ó!tym Nuphar lutea *L.+ SIBTH. et SM., grzybieniami Nymphaea
spp., rdestnic# p!ywaj#c# Potamogeton natans L.+ lub ro)linno)ci# zanurzon#, okresowo pojawiaj#c# si% przy powierzchni *rogatkami Ceratophyllum spp., wyw!ócznikami Myriophyllum spp.+ *SCHIEL 1998; BERNARD i in. 2009+. W Wi)le w $omnej, opadaj#cej po wezbraniu, liczne by!y plamy piany oraz szcz#tków ro)linnych unosz#ce si% na powierzchni wody
i tu" pod ni#. Imitowa!y one obraz podchodz#cych od do!u pod lustro wody p%dów rogatka
 i o te miejsca walczy!y samce E. najas. W pi)miennictwie polskim mo"na znale&= podobn# obserwacj% Erythromma viridulum, któr# w jeziorku torfowiskowym zmyli!a nietypowo
wygl#daj#ca mata Sphagnum sp. (BUCZY SKI i in. 2009+. Podobne przyczyny maj# obserwowane niekiedy zachowania terytorialne a nawet owipozycje: na karoseri% samochodów, do
plam oleju, na nagrobki, foli% ogrodnicz# *HORVÁTH i in. 1998, 2007; GÜNTHER 2003; WILDERMUTH"2007; CIOS 2012+. Obserwowano nawet tak kuriozalne sytuacje, jak znoszenie jaj
do b!yszcz#cego futra psa *ZESSIN 2005+. W takich przypadkach wa"ki wprowadzaj# w b!#d
powierzchnie polaryzuj#ce )wiat!o podobnie, jak woda *HORVÁTH, KRISKA 2008+.
Wliczaj#c gatunki podane pierwszy raz w tej pracy, w granicach KPN wykazano 51
gatunków wa"ek, czyli a" 70< fauny krajowej, a bardzo prawdopodobne jest stwierdzenie
przynajmniej kilku kolejnych latach *BUCZY SKI i in. 2014+. Podobnie bogat# odonatofaun%
stwierdzono dot#d tylko w trzech parkach narodowych Polski: Poleskim PN *53 gat.+, Wielkopolskim PN *52 gat.+1 i Wigierskim PN *51 gat.+ *BUCZY SKI, TO CZYK 2004; BUCZY SKI
i in. 2010+. To zestawienie zaskakuje o tyle, "e ubogi w wody powierzchniowe KPN znalaz!
si% w nim razem z trzema parkami bardzo bogatymi pod tym wzgl%dem. Jednak warto pami%ta=, jak du"y jest KPN: jest 2,6x wi%kszy od Wigierskiego PN, 4x  od Poleskiego PN,
5x  od Wielkopolskiego PN *SYMONIDES 2007+. Ma!y procent obszaru KPN zajmowany
przez wody powierzchniowe, przek!ada si% na do)= du"# powierzchni% ogóln#. Ponadto, s#
to siedliska do)= zró"nicowane a brak niektórych rodzajów wód naturalnych rekompensuj#
cz%)ciowo siedliska antropogeniczne. Wreszcie, bogactwu gatunkowemu wa"ek i wyst%powaniu wielu gatunków, sprzyja na pewno wybitnie le)ny charakter KPN *CORDERO"RIVERA
2005; BUCZY SKI, !AB%DZKI 2012; KOCH i in. 2014+.
Jak wynika z powy"szych danych, KPN i szerzej  Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska, to istotna ostoja bogactwa gatunkowego wa"ek w Polsce, wa"na szczególnie dla
do)= ubogiego faunistycznie Mazowsza *TO CZYK 2007;"BERNARD i in. 2009+. Szczególnie
wa"na jest obecna lub potencjalna rola tego obszaru w ochronie gatunków i ich zgrupowa(, które s# charakterystyczne dla obszarów le)nych. Natomiast pod wzgl%dem ochrony
Jednak s# to dane w przewa"aj#cej cz%)ci historyczne a cz%)= gatunków zanik!a ju" w latach 60. XX w.
(MIELEWCZYK 1966, 2000+.
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szczególnie rzadkich i zagro"onych gatunków wa"ek, jego rola jest niewielka: wyst%puje
tu niewiele gatunków stenotopowych lub zagro"onych wygini%ciem, na nielicznych stanowiskach, zwykle tworz# one ma!e populacje. Jedynym rzeczywi)cie cennym gatunkiem, do
tego wyst%puj#cym licznie, jest Nehalennia speciosa.
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