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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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 Pomiary w asno ci wody w piaskowni w Za-
rzece wykonano 26 IV 2000, pH-metrem Slandi 
PH204 i konduktometrem Slandi CM 204. 
 Wyró nienia gatunków w „Wynikach” ozna-
czaj : * – stwierdzenie rozwoju (obecno  larw, 
wylinek i/lub juwenilnych imagines); # – rozwój 
prawdopodobny (obecno  tylko imagines, obser-
wacje zachowa  rozrodczych). 
 Dokumentacja bada  i materia  dowodowy s  
zdeponowane w kolekcjach autorów. 
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Rys. 1. Stanowiska Leucorrhinia caudalis w Polsce po-

udniowo-wschodniej i na s siednich obsza-
rach: A – nowe dane, B – inne stanowiska 
wspó czesne, C – dane historyczne. Numery 
nowych stanowisk jak w tek cie. 

Fig. 1. Localities of Leucorrhinia caudalis in the south-
eastern Poland and its vicinities: A – new data,  
B – other contemporary existing populations,  
C – historical data. Numbering of new localities 
like in the text. 

Wyniki 

 L. caudalis stwierdzono na dwóch nowych sta-
nowiskach w wodach antropogenicznych (Rys. 1): 
 1. Zarzeka ad D blin (51°32’07” N, 21°51'19” 
E; EC50), prawobrze na cz  doliny Wis y, pias-
kownia na skraju k i lasu mieszanego. Cztery 
zbiorniki o powierzchni 30-80 ar i g boko ci do 2 

m, u ytkowane jako k pielisko. Dno piaszczyste, 
woda przezroczysta, ó tawa. P ytsza strefa przy-
brze na szeroka, bez ro lin lub z rzadkim szuwa-
rem Heleocharis sp., tylko miejscami zamulone 
p aty Phragmites australis i Typha latifolia z do-
mieszk  Ceratophyllum demersum. Przewodnictwo 
elektrolityczne: 197 µS·cm-1, pH: 7,97. 
 Materia : 26 IV 2000, 2 larwy w C. demersum 
mi dzy ro linno ci  szuwarow . 
 Inne wa ki: Ischnura elegans (Vander L.)*, 
Enallagma cyathigerum (Charp.)*, Coenagrion pu-

ella (L.)*, C. pulchellum (Vander L.)*, Gomphus 

vulgatissimus (L.)*, Anax imperator Leach*, Libel-

lula quadrimaculata L.*, Orthetrum albistylum 
(Sél.)*. Lista niepe na, oparta na jednej kontroli 
(26 IV 2000). 

 
Fot. 1. Leucorrhinia caudalis, m ody  (Paw okoma, 

23 V 2005). 
Fot. 1. Leucorrhinia caudalis, young  (Paw okoma, May 

23, 2005). 

 2. Paw okoma ad Dynowo (49°49’35” N, 22° 
16'47” E; EA92), prawobrze na cz  doliny Sanu. 
Dwa stawy rybne o powierzchniach: 2,7 ha i 0,85 
ha, u ytkowane ekstensywnie. Dno piaszczysto-
gliniaste, woda przezroczysta, bezbarwna. P ytka 
strefa przybrze na w ska, z mozaik  p atów: Salix 

sp., Magnocaricion (g ównie Carex acutiformis), 

 



 2 (1), stycze  2006 10

 

Heleocharis sp. i Typha angustifolia. Bezpo rednio 
przy brzegu zatopione ro liny l dowe: trawy, Lysi-

machia nummularia, Symphytum officinale, Tara-

xacum officinale. Miejscami martwe fragmenty Sa-

lix sp. i T. angustifolia. To  wodn  przerasta Ra-

nunnculus circinatus, podchodz cy do lutra wody. 
 Materia : 23 V 2005, 2 juwenilne  (Fot. 1), 
1 wylinka (C. acutiformis, wysoko  ok. 60 cm); 
13 VI 2005, obserwacja 2 terytorialnych  (na R. 

circinatus); 3 VIII 2005, obserwacja 1 terytorial-
nego . 
 Inne wa ki: Lestes sponsa (Hansem.), L. viri-

dis (Vander L.)#, Ischnura elegans*, Platycnemis 

pennipes (Pall.), Coenagrion hastulatum (Charp.), 
C. puella*, C. pulchellum*, Erythromma najas 
(Hansem.)*, E. viridulum (Charp.), Aeshna grandis 
(L.)#, A. isoceles (O.F. Müll.), A. mixta Latr.#, Anax 

imperator*, A. parthenope (Sél.)#, Cordulia aenea 
(L.)*, Epitheca bimaculata (Charp.)*, Libellula de-

pressa L.*, L. quadrimaculata*, Orthetrum albi-

stylum, O. cancellatum (L.)*, Crocothemis eryth-

raea (Brullé)*, Sympetrum flaveolum (L.), S. san-

guineum (O.F. Müll.)#, S. vulgatum (L.)#. 

Dyskusja 

 L. caudalis, zaliczan  do gatunków zachodnio-
syberyjskich (DÉVAI 1976), w Europie rodkowej 
cechuje znaczny spadek liczby stanowisk w kie-
runku po udniowym. Jej zasi g, na pó nocy Polski 
jeszcze zwarty, dalej na po udnie staje si  wyspo-
wy, a sam gatunek coraz rzadszy, cho  dysjunk-
tywne stanowiska s  znane jeszcze z Chorwacji, 
S owenii, Jugos awii i Czarnogóry (VAN TOL i in. 
2004). 
 Z powy szych powodów cenne jest wykazanie 
L. caudalis w okolicy Przemy la. Jest to najdalej 
wysuni te na po udnie stanowisko znane z tej cz -
ci Polski. Podano j  tu wcze niej tylko z Polesia 
Zachodniego, Roztocza (ogólnie, bez stanowiska) i 
Kotliny Sandomierskiej (URBA SKI 1948; BUCZY SKI 
2004, 2005, dane niepubl.; BUCZY SKI, AB DZKI 
2004; BUCZY SKI, SERAFIN 2004). Nowe stwierdzenie 
zamyka luk  mi dzy innymi stanowiskami z Polski 
i z pó nocno-zachodniej Ukrainy (GORB i in. 2000) 
(Rys. 1). Natomiast nie nale y go wi za  z danymi 
ze S owacji. Gatunek wyst puje tu tylko na Nizinie 
Naddunajskiej, na pograniczu S owacji, Austrii i 
W gier (DAVID, TÓTHOVÁ 2004; KÚDELA i in. 2004). 
 Optymalnym siedliskiem L. caudalis s  jezio-
ra: co najwy ej umiarkowanie eutroficzne, o prze-
zroczystej wodzie oraz dobrze wykszta conej ro -
linno ci zanurzonej i p ywaj cej. Gatunek zasiedla 

te  starorzecza, niektóre zbiorniki torfowiskowe (w 
tym torfianki), a z nietorfowiskowych wód antro-
pogenicznych – przede wszystkim du e stawy (ZA-

WILICHOWSKI 1922; SCHORR 1996; WENDZONKA 2001; 
BUCZY SKI, AB DZKI 2004). Centrum jego area u w 
Europie rodkowej s  polodowcowe pojezierza w 
pó nocnej Polsce i pó nocno-wschodnich Niem-
czech (MAUERSBERGER i in. 2003; BUCZY SKI, ZAWAL 
2004). 
 Znamienne jest, e wi kszo  stwierdze  w 
starorzeczach i stawach pochodzi z po udniowej 
cz ci zasi gu, gdzie jeziora nie wyst puj  lub s  
nieliczne (lit. cyt.; BUCZY SKI dane niepubl.). Wsku-
tek przekszta ce  dolin rzecznych i malej cej licz-
by starorzeczy oferuj cych odpowiednie warunki 
rodowiskowe, stawy sta y si  prawdopodobnie 

najwa niejszym siedliskiem zast pczym gatunku. 
Nawi zuje do tego stanowisko w Paw okomie. 
 Znacznie rzadsze jest wyst powanie L. cauda-

lis w wodach powyrobiskowych: stanowisko w Za-
rzece jest pierwszym tego rodzaju znanym z 
Polski. Z krajów s siednich takie dane s  dost pne 
tylko z Niemiec. Notowano tu omawian  wa k  w 
zbiornikach powsta ych przez odkrywkowe wydo-
bycie w gla brunatnego (DONATH 1996; RYCH A, BU-
CZY SKI 2003) i w zalanych wod  wyrobiskach wi-
ru w dolinach rzecznych, w pi miennictwie nie-
mieckoj zycznym okre lanych jako „Baggerseen” 
(SCHIEL i in. 1997; STERNBERG i in. 2000). W skali 
ca ych Niemiec liczba takich stanowisk jest stosun-
kowo ma a, ale w Saksonii i Badenii-Wirtembergii 
te zbiorniki s  g ówn  lub jedyn  ostoj  L. caudalis 
(STERNBERG i in. 2000; RYCH A, BUCZY SKI 2003). 
 Fakt, e gatunek specjalnej troski rozwija si  
w siedliskach stworzonych przez cz owieka, powi-
nien cieszy . Zwi ksza to jego szans  na prze-
trwanie w zmieniaj cym si  krajobrazie. Ale i na-
k ada na przyrodników i s u by ochrony przyrody 
nowe obowi zki: monitorowanie, odpowiednie 
kszta towanie i ochron  tych siedlisk. Cho  przy-
najmniej na razie, wobec ma ego zagro enia, takie 
dzia ania powinny by  prowadzone wy cznie na 
obszarach, gdzie gatunek jest w zaniku lub na skra-
ju zasi gu. Nale y przy tym pami ta , e L. cauda-

lis podlega ochronie prawnej w zwi zku z obecno-
ci  w za cznikach Konwencji Berne skiej i Dy-

rektywy Siedliskowej, i e polskie populacje mog  
mie  du e znaczenie dla zachowania gatunku w 
Europie Zachodniej. 
 Siedliska wtórne podlegaj  szybkiej sukcesji. 
W przypadku wód z L. caudalis zmierza ona ku -
ce lub podmok emu lasowi. Tak wi c je li gatunek 
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ma d u ej przetrwa , nale y ingerowa  w sukcesj  
(to zagadnienie omawiaj  BERNARD i in. 2002b). Na 
stawach robi  to sami hodowcy ryb, w wodach 
wyrobiskowych takie dzia ania musz  podejmo-
wa  s u by ochrony przyrody. 
 Kolejnym zagro eniem jest eutrofizacja. Trud-
no jej unikn  na stawach, ale zalotka sp aszczona 
i tak wyst puje raczej w zbiornikach gospodarowa-
nych ma o intensywnie. Jest zagro ona g ównie w 
wyrobiskach eutrofizowanych przez w dkarzy za-
n caj cych ryby. Nale y wi c ograniczy  w dkar-
skie wykorzystanie wód z L. caudalis. Tym bar-
dziej, e intensywne zarybianie powoduje wzrost 
presji drapie niczej ryb na larwy i niszczenie po-
trzebnej zalotce ro linno ci, zwi ksza równie  po-
datno  zbiornika na eutrofizacj . 
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 Dzi kujemy Mgr Edycie Buczy skiej za po-
moc w analizie ro linno ci stawów w Paw okomie 
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temat manuskryptu pracy. 

Pi miennictwo 

BERNARD R., BUCZY SKI P., AB DZKI A., TO CZYK G. 
2002a. Odonata Wa ki. [W:] Z. G owaci ski 
(red.), Czerwona lista zwierz t gin cych i za-
gro onych w Polsce. Wyd. Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN, Kraków: 125-137. 

BERNARD R., BUCZY SKI P., TO CZYK G. 2002b. Pre-
sent state, threats and conservation of dragon-
flies (Odonata) in Poland. Nature Conserva-
tion, 59 (2): 53-71. 

BUCZY SKI P. 2004. Wa ki (Odonata) Poleskiego 
Parku Narodowego i jego otuliny: nowe dane i 
podsumowanie bada  z lat 1985-2003. [W:] P. 
Buczy ski (red.), Badania wa ek, chrz szczy i 
chru cików na obszarach chronionych. Parki 
Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 23 (3): 381-
394. 

BUCZY SKI P. 2005. Materia y do znajomo ci wa ek 
(Odonata) Lubelszczyzny. Cz  III. Zbiory 
Katedry Zoologii i Hydrobiologii AR w Lubli-
nie. Wiadomo ci Entomologiczne, 24 (4): 197-
212. 

BUCZY SKI P., AB DZKI A. 2004. Oddzia ywanie 
czynników antropogenicznych na wa ki (Odo-

nata) Lasów Janowskich (Kotlina Sandomier-
ska). [W:] Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Ró norodno  biologiczna rodowisk Pol-
ski – stan i zmiany (w 25-lecie dzia alno ci 
Lubelskiego Oddzia u Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego)”, 8-9 pa dziernika 2004 

r., Lublin – Janów Lubelski. Streszczenia prac. 
PAN Oddzia  w Lublinie, Polskie Towarzy-
stwo Hydrobiologiczne, Akademia Rolnicza w 
Lublinie, Lublin – Janów Lubelski: 15-17. 

BUCZY SKI P., SERAFIN E. 2004. O zasadno ci w -
czenia Krowiego Bagna do Poleskiego Parku 
Narodowego – na podstawie Odonata, wod-
nych Coleoptera i Trichoptera. [W:] Ochrona 
owadów – Parki narodowe i rezerwaty przyro-
dy w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej 
fauny owadów. Wiadomo ci Entomologiczne, 
23 (Suplement 2): 125-126. 

BUCZY SKI P., ZAWAL A. 2004. O wyst powaniu 
chronionych gatunków wa ek Odonata w pó -
nocno-zachodniej Polsce. Chro my Przyrod  
Ojczyst , 60 (1): 53-66. 

DAVID S., TÓTHOVÁ G. 2004. Výskyt vážky Leucor-

rhinia caudalis (Charpentier, 1840) na Sloven-
sku. [W:] I. Baláž (red.), Teória a prax krajin-
no-ekologického plánovania. Zbornik príspev-
kov z vedeckeho seminára organizovaného pri 
príležitosci životneho jubilea Prof. RNDr. Mi-
lana Ruži ku, DrSc. Fakulta prírodných vied 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra: 
29-33. 

DÉVAI G. 1976. A magyarországi szitakötõ (Odona-
ta) fauna chorológiai elemzése. Acta Biologica 
Debrecina, 13 (suppl. 1): 119-157. 

DONATH H. 1996. Die Zierliche Moosjungfer (Leu-

corrhinia caudalis [Charpentier 1840]) neu für 
die Libellenfauna der nordwestlichen Nieder-
lausitz. Biologische Studien Luckau, 25: 37-
40. 

GORB S.N., PAVLJUK R.S., SPURIS Z.D. 2000. Streko-
zy (Odonata) Ukrainy: faunisti eskij obzor. 
Vestnik Zoologii, Suplpement 15: 1-154. 

HANEL L., ZELENÝ J. 1999. ervený seznam vážek 
eské republiky – verze 1999. [W:] L. Hanel 

(red.), Vážky 1999 (sborník referat  z mezdi-
národniho seminá e). SOP, Vlašim: 77-82. 

KÚDELA M., DOLNÝ A., BÁRTA D., BLAŠKOVI  T., BU-
LÁNKOVÁ E. 2004. First records of Leucorrhinia 

caudalis (Odonata, Libellulidae) in Slovakia. 
Biologiá, 59 (2): 152. 

MAUERSBERGER R., SCHIEL F.-J., BURBACH K. 2003. 
Zur Verbreitung und aktuellen Bestandssitua-
tion von Leucorrhinia caudalis in Deutsch-
land. Libellula, 22 (3/4): 143-182. 

OTT J., PIPER W. 1998. Rote Liste der Libellen (O-
donata). Schriftenreihe für Landschaftspflege 
und Naturschutz, 55: 260-261. 

RYCH A A., BUCZY SKI P. 2003. Wiederfund von 



 2 (1), stycze  2006 12

 

Leucorrhinia caudalis in Sachsen (Odonata: 
Libellulidae). Libellula 22 (3/4): 119-125. 

SCHIEL F.-J., RADEMACHER M., HEITZ A., HEITZ S. 1997. 
Leucorrhinia caudalis (Charpentier) (Aniso-
ptera: Libellulidae) in der mittleren Oberrhein-
ebene – Habitat, Bestandsetwicklung, Gefähr-
dung. Libellula, 16 (3/4): 85-110. 

SCHORR M. 1996. Leucorrhinia caudalis (Charpen-
tier, 1840). [W:] P.J. van Helsdingen, L. Wil-
lemse, M.C.D. Speight (red.), Background in-
formation on invertebrates of the Habitats 
Directive and the Bern Convention. Part II – 
Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachni-
da. Nature and Environment, 80: 1-398. 

STERNBERG K., HÖPPNER B., SCHIEL F.-J., RADEMACHER 
M. 2000. Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 
1840). [W:] K. Sternberg, R. Buchwald (red.), 
Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2. 

Gro libellen (Anisoptera), Literatur. Verlag 
Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim). 

URBA SKI J. 1948. Krytyczny przegl d wa ek (O-
donata) Polski. Annales Universitatis Mariae 
Curie-Sk odowska, sec. C, 3 (11): 289-317. 

VAN TOL J., BERNARD R., KALKMAN V., KHROKALO L., 
MARINOV M., PELT G.J., SKVORTSOV V. 2004. Le-

ucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840). Fau-
na Europaea v. 1.1. (http://www.faunaeur.org) 

WENDZONKA J. 2001. Wa ki (Odonata) okolic Go-
stynia (po udniowa Wielkopolska). Badania 
Fizjograficzne nad Polsk  Zachodni , sec. C, 
48: 28-39. 

ZA WILICHOWSKI J. 1922. Materja y do fauny owa-
dów Polski. Cz. I.: Wa ki (Odonata) stawków 
d bnickich. Sprawozdania Komisji Fizjografi-
cznej PAU, 55-56: 102-125. 

 

Wa ki w literaturze polskiej z XVIII i XIX w. 

Stanis aw CIOS 

References to Odonata in Polish literature from the 

18
th

 and 19
th

 centuries. – Presented are the oldest 

currently known references to Odonata in Polish lite-

rature (well known entomological papers from the 

second part of the 19th century are omitted). The first 

one is in KLUK (1780), who mentioned the species after 

Linnaeus. KLUK (1780), CZEMPI SKI (1789), JAROCKI (1807) 

and MORAWSKI (1880) reported massive flights of these 

insects in May. 

 Of particular interest is the terminology. It seems 

that there was no single common name of these insects. 

Three old local ones are known – babka, lalka and 

strza ka. 

 KLUK (1780) and many later authors used the name 

panna, a translation of demoiselle and Wasserjungfern. 

CZEMPI SKI (1789) was the first author to record the 

name wa ka, currently referring to Odonata. He could 

have introduced it as an equivalent of libella. However, 

in Polish there was a verb wa y , which referred to 

flying birds and insects. 

 The relatively small number of references to Odo-

nata may be due to poor knowledge of these insects in 

the past. The common people often confused them with 

locusts and probably even with butterflies. 

Wst p 

 Niniejsza praca, po wi cona dawnym zapisom 
o wa kach, jest cz ci  moich bada  historyczno-
przyrodniczych. Dotychczas opracowa em m.in. 
wzmianki o j tkach (CIOS 2005), chru cikach z Tatr 
(CIos 2004) i niektórych gatunkach ryb. 

 Analiza jest oparta o dwa g ówne rodzaje ró-
de  historycznych. Pierwszym s  dawne prace 
ogólnoprzyrodnicze, z zasady pomijane wspó cze -
nie przez badaczy przyrody. Powodem tego stanu 
rzeczy jest zarówno trudno  w dotarciu do wielu 
starszych prac, jak i brak szerszej wiedzy o nich. 
Niektóre z nich nie s  bowiem cytowane nawet 
przez naszych entomologów z XIX w. 
 Drugim rodzajem róde  s  pozycje o charak-
terze beletrystycznym – poezja, proza, pami tniki, 
itp. Z zasady ich autorzy nie byli przyrodnikami. Z 
tego wzgl du te zapisy zas uguj  na du  uwag , 
gdy  odzwierciedlaj  stan wiedzy na temat wa ek 
w ród inteligencji, a w pewnym stopniu tak e sze-
rzej w spo ecze stwie. 
 W przypadku dawnych zapisów o wa kach 
najciekawszym w tkiem do analizy okaza o si  na-
zewnictwo i jego rozwój. Odbiega to znacznie od 
sytuacji w przypadku j tek i ryb, którym w dawnej 
literaturze po wi cono znacznie wi cej uwagi. 
Wszystkie wymienione tu nazwy, zarówno popu-
larne, jak i naukowe, s  podane w oryginalnym 
brzmieniu. Ciekawsze fragmenty zacytowano w 
ca o ci. 
 Przedstawione tu zapisy z pewno ci  nie wy-
czerpuj  wszystkich róde . S dz , e w przysz o-
ci uda mi si  wy owi  jeszcze niejedn  wzmiank  

godn  uwagi i poszerzaj c  nasz  wiedz  histo-
ryczn  o tych owadach. Pomin em natomiast za-
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