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rium Okr gu Szkolnego Pozna skiego. Jednocze -
nie w latach 1961-1962 prowadzi em badania nad 
pluskwiakami ró noskrzyd ymi wód Kotliny Jele-
niogórskiej. Wyniki tych bada , podobnie jak z 
okolic Gniezna, by y publikowane w „Badaniach 
Fizjograficznych nad Polsk  Zachodni ” (1963, 
1964). 
 W roku 1962 otrzyma em od prof. A. Wrób-
lewskiego propozycj  pracy naukowej w Instytucie 
Zoologicznym PAN, Oddzia  w Poznaniu, któr  
podj em wraz ze zobowi zaniem bada  nad lar-
wami wa ek. Na podstawie w asnych materia ów 
poda em bli sze szczegó y morfologiczne u atwia-
j ce rozpoznanie trzech par podobnych gatunków 
(Bull. Ac. pol. Sci. 1964,1967). Z ko cem kwietnia 
1967 r. napisa em prac  doktorsk  „Larwy wa ek 
(Odonata) torfowisk sfagnowych Polski”, której 
obrona odby a si  w ko cu stycznia 1968 r. Mimo 
to mianowanie na stanowisko adiunkta otrzyma em 
dopiero pod koniec roku 1971. 
 Z niektórych wa niejszych dokona  mog  wy-
mieni  zapocz tkowane w okresie pracy pedago-
gicznej badania nad tzw. spi arni  dzierzby g sior-
ka. Opracowanie „O po ywieniu [dzierzby] g sior-
ka (Lanius collurio L.)...” opublikowane w roku 
1967 („Acta Ornithologica”) na yczenie waszyng-
to skiego odpowiednika naszego Zak adu Wspó -
pracy z Zagranic  w Zakresie Pi miennictwa Nau-
kowego i Naukowo-Technicznego zosta o wydane 
w j zyku angielskim w roku 1971. Kolejne cenne 
opracowanie dotyczy ekologii, biologii i morfolo-

gii Velia sauli Tam. i V. caprai Tam. Opublikowa-
em ponad 120 ró nego typu opracowa  i donie-

sie  naukowych. Oprócz nich wykona em wiele re-
cenzji redakcyjnych. W asnych materia ów na oko-
o 20-30 prac nie uda o mi si  przygotowa  do dru-

ku. 
 Nie nale a em do jakichkolwiek partii polity-
cznych. By em natomiast wieloletnim cz onkiem 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towa-
rzystwa Hydrobiologicznego oraz Societas Interna-
tionalis Odonatologica – jako cz onek-za o yciel 
(od pa dziernika 1971 r.). 
 Uczestniczy em aktywnie w konferencjach, 
sympozjach, zjazdach oraz warsztatach bentologi-
cznych. 
 Otrzyma em Honorow  Odznak  „Zas u ony 
dla miasta Poznania” i Honorow  Odznak  „Zas u-
ony dla Województwa Pozna skiego” oraz Z oty 

Krzy  Zas ugi. 
 W grudniu 1956 r. zawar em zwi zek ma e -
ski z Ludmi  Koln , przysz ym in ynierem bu-
downictwa l dowego i magistrem pedagogiki. Mia-
em z ni  troje dzieci: Wojciecha (ur. 1958 – mgr 

historii i mgr prawa), Ma gorzat  (ur. 1959 – le-
karz-specjalista chorób dzieci cych) oraz S awomi-
ra (ur.1961 – dr nauk chemicznych). 

W growiec, 27 czerwca 2005 r. 
 

 

Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005) 

Rafa  BERNARD, Pawe  BUCZY SKI, Grzegorz TO CZYK 

Dr Stefan Mielewczyk (February 4, 1933 – August 12, 

2005) – A biography and a profile of Dr S. Mielewczyk, 

an excellent Polish hydroentomologist, are presented 

with special attention paid to his odonatological 

achievements. A complete list of his 76 publications (57 

original) to a various extent related to Odonata or 

odonatology is enclosed.  

 Dwunastego sierpnia 2005 roku, w wieku 72 
lat, odszed  na zawsze doktor Stefan Mielewczyk. 
Osoba ogromnie zas u ona dla polskiej entomolo-
gii, skarbnica wiedzy o owadach wodnych, przed-
stawiciel wymieraj cego pokolenia klasycznych 
przyrodników. 
 Dr Stefan Mielewczyk by  rodowitym Wielko-
polaninem, urodzi  si  w Gnie nie jako pi te dziec-
ko w rodzinie Micha a i Salomei z Rynarzew-

skich. Ojciec, uczestnik wojny antybolszewickiej, 
by  wówczas podoficerem zawodowym 17. Pu ku 
Artylerii Lekkiej. Dom i szko a ukszta towa y dr. 
Mielewczyka jako cz owieka wiernego warto ciom 
patriotycznym, niezwykle dba ego o j zyk ojczy-
sty. Po maturze uzyskanej w roku 1952 w Liceum 
im. Boles awa Chrobrego w Gnie nie, stara  si  o 
przyj cie na Wydzia  Biologii i Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Pozna skiego. W epoce g bokiego stali-
nizmu przesz o  ojca stan a na przeszkodzie rea-
lizacji tych zamiarów. Mimo zdanych egzaminów 
dopiero po dwóch nieudanych próbach dostania si  
na UAM, i po zaliczeniu pierwszego roku studiów 
w Wy szej Szkole Rolniczej w Poznaniu, móg  
przenie  si  na wymarzon  biologi  na uniwersy-
tecie. Studia uko czy  w maju 1958 roku obron  
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pracy magisterskiej „Pluskwiaki ró noskrzyd e 
(Hemiptera-Heteroptera) wód okolic Gniezna”. 
Pragn c specjalizowa  si  w hydroentomologii, od-
rzuca  inne oferty zatrudnienia na uczelniach, 
pracuj c jako bibliotekarz w Bibliotece G ównej 
UAM oraz nauczyciel biologii i chemii w liceum w 
Gnie nie. Jednocze nie pozostawa  aktywny nau-
kowo, prowadz c badania i publikuj c. Wreszcie w 
roku 1962 podj  zgodn  z zainteresowaniami pra-
c  w Instytucie Zoologicznym PAN (Oddzia  w 
Poznaniu), zobowi zuj c si  do bada  nad larwami 
wa ek. Doktoryzowa  si  w roku 1968 na podsta-
wie fundamentalnej rozprawy „Larwy wa ek (O-

donata) torfowisk sfagnowych Polski”. W tej e in-
stytucji, obecnie funkcjonuj cej jako Zak ad Bada  

rodowiska Rolniczego i Le nego PAN, pracowa  
do przej cia na emerytur . Jednak nie zako czy o 
to jego aktywno ci naukowej, która pozosta a wy-
soka do ostatnich dni ycia: jeszcze w latach 2004-
2005 wyg asza  referaty na konferencjach nauko-
wych (Fot. 1), a w druku znajduje si  wci  10 je-
go prac. 

 
Fot. 1. Spotkanie pokole : dyskusja z Jackiem Wen-

dzonk  na sympozjum w Urszulinie, 22 V 2004 
(fot. B. Dara ). 

Fot. 1. Meeting of generations: a discussion with Jacek 

Wendzonka during the symposium in Urszulin,  

22nd May 2005 (phot. B. Dara ) 

 Dorobek doktora Stefana Mielewczyka obej-
muje 147 pozycji, w tym 120 publikacji oryginal-
nych. Ich tematyka wskazuje na szeroki zakres za-
interesowa . Dominuj  prace po wi cone wa kom, 

pluskwiakom wodnym i chrz szczom wodnym. 
Ponadto dr S. Mielewczyk wyda  drukiem prace 
dotycz ce j tek, skorupiaków, wid ogonków, p a-
zów i ptaków, a nawet ro lin wodnych. Pojedyncze 
publikacje dotyczy y tak e zagadnie  metodycz-
nych oraz ochrony owadów. Oprócz opracowa  o-
ryginalnych ukaza  si  te  szereg recenzji literatury 
specjalistycznej, notatek o dzia alno ci towa-
rzystw naukowych i o czasopismach fachowych. 
Jako znawca historii polskiej entomologii opubli-
kowa  tak e kilka biogramów znanych entomolo-
gów oraz teksty o historii bada  wa ek i o pocho-
dzeniu niektórych nazw taksonomicznych. Pe ny 
spis publikacji i opis dorobku naukowego dr. S. 
Mielewczyka zostan  zamieszczone w „Wiadomo-
ciach Entomologicznych” (BERNARD i in. w druku). 

Poni ej skupiamy si  wi c tylko na jego dokona-
niach na polu odonatologii. 
 Lista publikacji doktora Stefana Mielewczyka 
w ró nym stopniu po wi conych wa kom i odona-
tologii (w za czeniu) liczy 76 pozycji, z których 
57 ma charakter oryginalny. To dorobek b d cy 
kamieniem milowym w rozwoju tej dyscypliny 
naukowej w Polsce. Dr S. Mielewczyk by  w kraju 
pierwszym odonatologiem w tak du ym stopniu 
analizuj cym faun  wa ek w oparciu o larwy. Zna-
laz o to odbicie ju  w jednej z pierwszych jego 
prac, po wi conej Wielkopolskiemu Parkowi Na-
rodowemu. Do najwi kszych osi gni  dr. Mie-
lewczyka na tym polu mo na zaliczy  prace do-
tycz ce morfologii larw trzech par trudnych do 
rozró nienia gatunków: Calopteryx splendens i C. 

virgo, Aeshna juncea i A. subarctica, Somatochlo-

ra alpestris i S. arctica. 
 Mi dzynarodowe uznanie dr S. Mielewczyk 
zyska  rozstrzygni ciem synonimiki Coenagrion 

lunulatum = C. vernale. W naszych oczach jest jed-
nak przede wszystkim twórc  szeregu klasycznych 
studiów faunistyczno-ekologicznych odonatofauny 
Polski, np.: Wielkopolskiego Parku Narodowego,  
okolic Gniezna, rezerwatu „Ptasi Raj”, Mierzei 
Helskiej, Pienin. Najbardziej warto ciowe spo ród 
nich jest monograficzne opracowanie wybranych 
krajowych torfowisk sfagnowych, w którym wpro-
wadzono autekologiczny podzia  wa ek na tyrfo-
bionty, tyrfofile i tyrfokseny, przy czym novum by  
podzia  tyrfofili na gatunki pierwszego i drugiego 
rz du. Na marginesie, precyzyjne okre lenie „tor-
fowiska sfagnowe”, wprowadzone do literatury 
zoologicznej w a nie przez dr. S. Mielewczyka, 
jest powszechnie stosowane do dzi . Do dzi  tak e 
ka dy, kto opracowuje wa ki tych siedlisk, zaczy-
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na od si gni cia po t  publikacj . 
 Wieloletnia praca nad faun  obszarów gór-
skich zaowocowa a krytycznym spojrzeniem na 
odonatofaun  Tatr oraz wa nym, syntetycznym 
opracowaniem Somatochlora alpestris do „Polskiej 
czerwonej ksi gi zwierz t”. Niestety, nigdy nie 
ujrza a wiata dziennego monografia torfowisk 
sudeckich, o której dr Mielewczyk wielokrotnie 
wspomina  w rozmowach kuluarowych. 
 Wa nym elementem dorobku dr. S. Mielew-
czyka s  krytyczne wykazy gatunków Polski. 
Pierwszy, z roku 1990, by  ostatecznym ustaleniem 
listy gatunków stwierdzonych w kraju, rozstrzy-
gaj c status Coenagrion mercuriale i Gomphus 

pulchellus. Doczeka  si  on uzupe nienia w roku 
1997. Obecnie w druku znajduje si  nowa lista wa-
ek Polski poszerzona o krótkie charakterystyki ga-

tunków. 
 Cech  charakterystyczn  dr. S. Mielewczyka 
by  doskona y warsztat badawczy. Przejawia o si  
to mi dzy innymi w gromadzeniu obfitego mate-
ria u, dba o ci o stron  metodyczn , krytycznej i 
szczegó owej analizie danych oraz bardzo staran-
nym przygotowaniu tekstów do druku. Przyjemno-
ci  jest lektura jego prac, napisanych pi kn  pol-

szczyzn . B d c recenzentem wielu prac innych 
autorów, uczy  ich podobnego podej cia. Rysem 
jego publikacji jest te  wprowadzana i stosowana z 
wielkim wyczuciem typologia autekologiczna. 
 W roku 1971 dr S. Mielewczyk zosta  cz on-
kiem-za o ycielem Societas Internationalis Odona-
tologica, organizacji zrzeszaj cej odonatologów z 
ca ego wiata i przez dziesi ciolecia animuj cej ak-
tywno  badawcz . By  te  wieloletnim cz onkiem 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego i Polskiego To-
warzystwa Hydrobiologicznego. W ramach 
PTEnt., by  cz onkiem-za o ycielem i pierwszym 
przewodnicz cym (1998-2004) Sekcji Odonatolo-
gicznej. Za sw  dzia alno  uhonorowany zosta  
kilkoma odznaczeniami, w tym Z otym Krzy em 
Zas ugi. 
 Odszed  cz owiek du ego formatu, który odci-
sn  pi tno na tych, którzy mieli okazj  go spotka . 

Publikacje oryginalne  

MIELEWCZYK S. 1965. Larwy wa ek (Odonata) 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sprawo-
zdania Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  
Nauk za III i IV kwarta  1964, 28 (2): 223-
224. 

MIELEWCZYK S. 1965. Bemerkungen zur Morpholo-

gie der Larven von Agrion virgo (L.) und A. 

splendens (Harr.) (Odonata, Agrionidae). Bul-
letin de l’Académie Polonaise des Sciences, 
Cl. II, sciences biologiques, 13 (10): 583-585. 

MIELEWCZYK S. 1966. Larwy wa ek (Odonata) 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace 
Monograficzne nad Przyrod  Wielkopolskiego 
Parku Narodowego pod Poznaniem PTPN, 4 
(3): 1-39. 

MIELEWCZYK S. 1967. Bemerkungen über die Mor-
phologie der Larven einiger Libellenarten (O-
donata). Bulletin de l’Académie Polonaise des 
Sciences, Cl. II, sciences biologiques, 15 (4): 
221-225. 

MIELEWCZYK S. 1967. O po ywieniu g siorka, La-

nius collurio L., w okolicy Gniezna (woj. poz-
na skie). Acta Ornithologica, 10 (6): 157-175. 

MIELEWCZYK S. 1969. Larwy wa ek (Odonata) nie-
których torfowisk sfagnowych Polski. Polskie 
Pismo Entomologiczne, 39 (1): 17-81. 

MIELEWCZYK S. 1970. Odonata i Heteroptera rezer-
watu Ptasi Raj ko o Gda ska ze szczególnym 
uwzgl dnieniem s onawego jeziora. Fragmen-
ta Faunistica, 15 (19): 343-363. 

MIELEWCZYK S. 1970. Wa ki (Odonata) i pluskwiaki 
wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod 
Gnieznem (woj. pozna skie). Fragmenta Fau-
nistica, 16 (1) : 1-10. 

MIELEWCZYK S. 1971. Wa ki (Odonata) Mierzei 
Helskiej. Polskie Pismo Entomologiczne, 41 
(2): 361-369. 

MIELEWCZYK S. 1971. Über das Vorkommen von 
Lestes barbarus (Fabr.) in Polen. [W:] Ab-
stracts of the First European Symposium of 
Odonatology, Gent (Belgium), October 22-23, 
1971: 33. 

MIELEWCZYK S. 1972. Über das Vorkommen von 
Lestes barbarus (Fabricius) in Polen. Odonato-
logica, 1 (1): 37-40. 

MIELEWCZYK S. 1972. Wa ki (Odonata) okolic Gnie-
zna. Fragmenta Faunistica, 18 (8): 141-162. 

MIELEWCZYK S. 1973. Wa ki (Odonata) rzeki Raby, 
niektórych jej dop ywów i zbiorników przy-
rzecznych. Acta Hydrobiologica, 15 (4): 379-
385, 1 tabela. 

MIELEWCZYK S. 1974. Bemerkungen über die Syno-
nymie von Coenagrion lunulatum (Charpen-
tier, 1840) – C. vernale (Hagen, 1839, nomen 
nudum) (Zygoptera: Coenagrionidae). Odona-
tologica, 3 (4): 267-268. 

MIELEWCZYK S. 1977. Odonata. [W:] A. Wróblew-
ski (red.), Bottom fauna of the heated Konin 
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Lakes. Monografie Fauny Polski, 7. PWN, 
Warszawa – Kraków: 205-223. 

MIELEWCZYK S. 1978. Wa ki (Odonata) Pienin. 
Fragmenta Faunistica, 22 (6): 265-294. 

MIELEWCZYK S. 1978. A new record of the mass 
occurrence of Aeshna (Hesperaeschna) con-

fusa (Rambur) on a ship in the mouth of Rio 
de la Plata, Uruguay (Anisoptera: Aeshnidae). 
Notulae Odonatologicae, 1 (2): 29. 

MIELEWCZYK S. 1979. Badania nad entomofaun  
(Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera) jeziora 
Zb chy i kana u pod Rogaczewem. [W:] XI 
Zjazd Hydrobiologów Polskich w odzi, 5-8 
wrze nia 1979. Streszczenie komunikatów: 
93-94. 

MIELEWCZYK S. 1979. Ein neuer Fundort von Orthe-

trum brunneum (Fonscolombe) und die Ver-
breitung der Art in Polen (Anisoptera: Libellu-
lidae). Notulae Odonatologicae, 1 (4): 59-61. 

MIELEWCZYK S. 1981. Uwagi o faunie wa ek (Odo-
nata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prze-
gl d Zoologiczny, 25 (2): 259-263. 

MIELEWCZYK S. 1982. Der Zug von Libellula quad-

rimaculata L. durch Gniezno, Westpolen im 
Jahr 1975 (Anisoptera: Libellulidae). Notulae 
Odonatologicae, 1 (9): 154. 

MIELEWCZYK S. 1982. Flug der Sympetrum fonsco-

lombei (Sel.) über dem Atlantischen Ozean 
(Anisoptera: Libellulidae). Notulae Odonatolo-
gicae, 1 (10): 165-166. 

MIELEWCZYK S. 1984 (1983/1984). Quantitative in-
vestigations on Odonata, Heteroptera and Co-
leoptera in a drainage channel near the village 
of Turew (Pozna  region). Acta Hydrobiologi-
ca, 25/26 (1): 89-100. 

MIELEWCZYK S. 1988. Dotychczasowy stan poznania 
fauny wa ek (Odonata) OPN. [W:] Stan poz-
nania fauny Ojcowskiego Parku Narodowego i 
problemy jej ochrony, Ojców, 6-7 maja 1988 r. 
Streszczenia referatów: 9. 

MIELEWCZYK S. 1990. Odonata – Wa ki. [W:] J. Ra-
zowski (red.), Wykaz zwierz t Polski. Tom I, 
cz  XXXII/1-20 Insecta: Protura-Plani-
pennia. Ossolineum, Wroc aw – Warszawa – 
Kraków: 39-42. 

MIELEWCZYK S. 1990. Dotychczasowy stan poznania 
fauny wa ek (Odonata) Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Pr dnik. Prace i Materia y Mu-
zeum im. Prof. W adys awa Szafera, 1: 59-62. 

MIELEWCZYK S. 1990. Evaluation quantitative des 
larves d’Odonates dans de petits réservoirs 
champêtres des environs de Turew (Région de 

Pozna ). Acta Hydrobiologica, 32 (1/2): 187-
193. 

MIELEWCZYK S. 1993. Wst pne rozpoznanie sk adu 
jako ciowego niektórych grup owadów (Odo-
nata, Heteroptera, Coleoptera) kilku jezior lo-
beliowych okolic Bytowa (Pojezierze Pomor-
skie). [W:] I Konferencja Naukowa „Jeziora 
lobeliowe, charakterystyka, funkcjonowanie i 
ochrona”. Pozna  – Bytów, 13-16 wrze nia 
1993. Program konferencji i streszczenia re-
feratów: 17. 

MIELEWCZYK S., DOMEK P. 1994. Zag szczenie i bio-
masa zoobentosu na maksymalnych g boko-
ciach jezior lobeliowych Pojezierza Bytow-

skiego i Borów Tucholskich. [W:] M. Kraska 
(red.), Jeziora lobeliowe, charakterystyka, 
funkcjonowanie i ochrona. Cz. II. Idee ekolo-
giczne 7, seria Szkice 5: 29-45. 

MIELEWCZYK S. 1994. Wst pne rozpoznanie sk adu 
jako ciowego niektórych grup owadów (Odo-
nata, Heteroptera, Coleoptera) jezior lobelio-
wych w okolicy Bytowa (Pojezierze Pomor-
skie). [W:] M. Kraska (red.), Jeziora lobelio-
we, charakterystyka, funkcjonowanie i ochro-
na. Cz. II. Idee ekologiczne 7, seria Szkice 5: 
85-92. 

MIELEWCZYK S. 1996. Zmiany w faunie wa ek 
(Odonata) Tatrza skiego Parku Narodowego. 
[W:] I Ogólnopolska Konferencja „Przyroda 
Tatrza skiego Parku Narodowego a Cz owiek 
– stan i perspektywy bada  tatrza skich”, Za-
kopane 6-9.10.1995: 39. 

MIELEWCZYK S. 1996. Zmiany w faunie wa ek 
(Odonata) Tatrza skiego Parku Narodowego. 
[W:] A. Kownacki (red.), Przyroda Tatrza -
skiego Parku Narodowego a Cz owiek, Tom 
II. Biologia. Tatrza ski Park Narodowy, Pol-
skie Towarzystwo Przyjació  Nauk o Ziemi 
Oddzia  Krakowski, Kraków – Zakopane: 88-
89. 

MIELEWCZYK S. 1997. Proces zasiedlania nowo 
utworzonego stawu ródpolnego przez g ówne 
grupy owadów (Ephemeroptera, Odonata, He-
teroptera, Coleoptera). [W]: IV Ogólnopolskie 
Warsztaty Bentologiczne: Fauna denna ma ych 
zbiorników s odkowodnych i ma ych rzek. 5-7 
czerwiec 1997, Siedlce: 12-13. 

MIELEWCZYK S. 1997. Jako ciowe i ilo ciowe zmia-
ny zasiedlenia Ephemeroptera, Odonata, Hete-
roptera i Coleoptera w wie ym stawie ród-
polnym. [W]: XVII Zjazd Hydrobiologów Pol-
skich. Pozna , 8-11 wrze nia 1997. Materia y 
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zjazdowe: 96. 
MIELEWCZYK S. 1997. Odonata – wa ki. [W:] J. Ra-

zowski (red.), Wykaz zwierz t Polski. Tom V, 
Cz  XXXII/24 Hymenoptera – Pos owie. 
Wyd. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwie-
rz t PAN, Kraków: 161. 

MIELEWCZYK S. 1998. Wa ki (Odonata) Ojcowskie-
go Parku Narodowego. [W:] Sympozjum „Ba-
dania faunistyczne w Ojcowskim Parku Naro-
dowym w latach 1988-1997”. Ojców, 7-9. ma-
ja 1998. Materia y sesji: 22. 

MIELEWCZYK S. 1998. Materia y do znajomo ci 
entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, 
Coleoptera) stawów rybnych pod Siedlcami 
jako proponowanego rezerwatu „Rybakówka”. 
Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Przyrody „Salamandra”, 2: 109-118. 

MIELEWCZYK S. 2000. Larwy wa ek (Odonata) 
Wielkopolskiego Parku Narodowego i zmiany 
zachodz ce w ich sk adzie. [W:] Fauna denna 
jezior. Materia y VII Ogólnopolskich Warszta-
tów Bentologicznych. Jeziory, Wielkopolski 
Park Narodowy, 25-27 maja 2000: 13-17. 

MIELEWCZYK S. 2000. Wa ki (Odonata). [W:] J. Ra-
zowski (red.), Flora i fauna Pienin. Mono-
grafie Pieni skie, 1: 143-145. 

MIELEWCZYK S., DOMEK P. 2002. Makrofauna p yt-
kiego litoralu lobeliowego jeziora Jele  w By-
towie (Pojezierze Bytowskie). [W:] Fauna 
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Artyku y (Art ic les)  

Interesuj ce stwierdzenia Leucorrhinia caudalis w siedliskach wtórnych 

Pawe  BUCZY SKI, Bogus aw DARA  

Interesting records of Leucorrhinia caudalis in secon-

dary habitats. – Breeding populations of the Bulbous 

White-faced Darter were found in the years 2000-2005 

in a sand pit in Zarzeka (CE Poland) and in fish ponds 

in Paw okoma (SE Poland). The localities are intere-

sting complements to the knowledge about the distribu-

tion of the species at the southern border of its compact 

range. The importance of fish ponds and surface rock 

excavations as secondary habitats is stressed. The 

water bodies are especially essential in areas that are 

poor of optimal habitats (well preserved glacial lakes 

and oxbow lakes) or where the habitats are destroyed. 

Some clues on the conservation activities (interference 

in succession of water body, limitation of an intensive 

fish culture, restrictions on fishing) are given. 

Wst p 

 Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) jest 
w wi kszej cz ci pa stw Unii Europejskiej rzadka 
i silnie zagro ona (SCHORR 1996). Podobnie jest 
tak e w krajach bezpo rednio granicz cych z Pol-
sk  (OTT, PIPER 1998; HANEL, ZELENÝ 1999; DAVID, 
TÓTHOVÁ 2004; KÚDELA i in. 2004). W Polsce jest 
inaczej: przynajmniej na pó nocy L. caudalis jest 
jeszcze cz sta, cho  wida  pewien regres spowodo-
wany eutrofizacj  wód (BERNARD i in. 2002b). St d 
L. caudalis znalaz a si  na polskiej „Czerwonej li -

cie zwierz t gin cych i zagro onych”, ale w niskiej 
kategorii NT („bliski zagro enia”) (BERNARD i in. 
2002a). 
 Jako e jest wiele wa ek pilniej wymagaj cych 
opracowania i ochrony, brak prac o ekologii i wy-
st powaniu gatunku w ca ym kraju. Ale perspekty-
wa lokalna jest inna. W Polsce centralnej i po ud-
niowej L. caudalis jest mocniej zagro ona. Ponad-
to, te tereny le  na skraju zwartej cz ci zasi gu, 
wi c dane z nich s  wa ne dla analizy statusu ga-
tunku na Ukrainie, S owacji, w Czechach. 
 Wobec rosn cego zagro enia siedlisk natural-
nych, interesuj ce jest te  znaczenie dla L. caudalis 
siedlisk wtórnych (antropogenicznych). 
 Naszym celem jest podanie nowych stanowisk 
L. caudalis w wodach antropogenicznych Polski 
po udniowo- i rodkowo-wschodniej oraz ich ana-
liza na tle danych z Polski i krajów s siednich. 

Materia  i metody 

 Analizowany materia  zebrano w latach 2000-
2005, przy okazji ró nych projektów badawczych 
dotycz cych wód antropogenicznych. owiono lar-
wy czerpakiem i zbierano wylinki. Obserwowano 
te  imagines, notuj c: liczebno , obecno  osob-
ników juwenilnych i zachowania rozrodcze. 
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