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Artykuáy (Articles)

Interesujące stwierdzenia Leucorrhinia caudalis w siedliskach wtórnych
Paweá BUCZYēSKI, Bogusáaw DARAĩ
Interesting records of Leucorrhinia caudalis in secondary 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 Pawáokoma (SE Poland). The localities are interesting complements to the knowledge about the distribution 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.

WstĊp
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) jest
w wiĊkszej czĊĞci paĔstw Unii Europejskiej rzadka
i silnie zagroĪona (SCHORR 1996). Podobnie jest
takĪe w krajach bezpoĞrednio graniczących z Polską (OTT, PIPER 1998; HANEL, ZELENÝ 1999; DAVID,
TÓTHOVÁ 2004; KÚDELA i in. 2004). W Polsce jest
inaczej: przynajmniej na póánocy L. caudalis jest
jeszcze czĊsta, choü widaü pewien regres spowodowany eutrofizacją wód (BERNARD i in. 2002b). Stąd
L. caudalis znalazáa siĊ na polskiej „Czerwonej liĞ-

cie zwierząt ginących i zagroĪonych”, ale w niskiej
kategorii NT („bliski zagroĪenia”) (BERNARD i in.
2002a).
Jako Īe jest wiele waĪek pilniej wymagających
opracowania i ochrony, brak prac o ekologii i wystĊpowaniu gatunku w caáym kraju. Ale perspektywa lokalna jest inna. W Polsce centralnej i poáudniowej L. caudalis jest mocniej zagroĪona. Ponadto, te tereny leĪą na skraju zwartej czĊĞci zasiĊgu,
wiĊc dane z nich są waĪne dla analizy statusu gatunku na Ukrainie, Sáowacji, w Czechach.
Wobec rosnącego zagroĪenia siedlisk naturalnych, interesujące jest teĪ znaczenie dla L. caudalis
siedlisk wtórnych (antropogenicznych).
Naszym celem jest podanie nowych stanowisk
L. caudalis w wodach antropogenicznych Polski
poáudniowo- i Ğrodkowo-wschodniej oraz ich analiza na tle danych z Polski i krajów sąsiednich.
Materiaá i metody
Analizowany materiaá zebrano w latach 20002005, przy okazji róĪnych projektów badawczych
dotyczących wód antropogenicznych. àowiono larwy czerpakiem i zbierano wylinki. Obserwowano
teĪ imagines, notując: liczebnoĞü, obecnoĞü osobników juwenilnych i zachowania rozrodcze.
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Pomiary wáasnoĞci wody w piaskowni w Zarzece wykonano 26 IV 2000, pH-metrem Slandi
PH204 i konduktometrem Slandi CM 204.
WyróĪnienia gatunków w „Wynikach” oznaczają: * – stwierdzenie rozwoju (obecnoĞü larw,
wylinek i/lub juwenilnych imagines); # – rozwój
prawdopodobny (obecnoĞü tylko imagines, obserwacje zachowaĔ rozrodczych).
Dokumentacja badaĔ i materiaá dowodowy są
zdeponowane w kolekcjach autorów.
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Rys. 1. Stanowiska Leucorrhinia caudalis w Polsce poáudniowo-wschodniej i na sąsiednich obszarach: A – nowe dane, B – inne stanowiska
wspóáczesne, C – dane historyczne. Numery
nowych stanowisk jak w tekĞcie.
Fig. 1. Localities of Leucorrhinia caudalis in the southeastern 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 stanowiskach w wodach antropogenicznych (Rys. 1):
1. Zarzeka ad DĊblin (51°32’07” N, 21°51'19”
E; EC50), prawobrzeĪna czĊĞü doliny Wisáy, piaskownia na skraju áąk i lasu mieszanego. Cztery
zbiorniki o powierzchni 30-80 ar i gáĊbokoĞci do 2

Fot. 1. Leucorrhinia caudalis, máody ƃ (Pawáokoma,
23 V 2005).
Fot. 1. Leucorrhinia caudalis, young ƃ (Pawáokoma, May
23, 2005).

2. Pawáokoma ad Dynowo (49°49’35” N, 22°
16'47” E; EA92), prawobrzeĪna czĊĞü doliny Sanu.
Dwa stawy rybne o powierzchniach: 2,7 ha i 0,85
ha, uĪytkowane ekstensywnie. Dno piaszczystogliniaste, woda przezroczysta, bezbarwna. Páytka
strefa przybrzeĪna wąska, z mozaiką páatów: Salix
sp., Magnocaricion (gáównie Carex acutiformis),
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Heleocharis sp. i Typha angustifolia. BezpoĞrednio
przy brzegu zatopione roĞliny lądowe: trawy, Lysimachia nummularia, Symphytum officinale, Taraxacum officinale. Miejscami martwe fragmenty Salix sp. i T. angustifolia. ToĔ wodną przerasta Ranunnculus circinatus, podchodzący do lutra wody.
Materiaá: 23 V 2005, 2 juwenilne ƃƃ (Fot. 1),
1 wylinka (C. acutiformis, wysokoĞü ok. 60 cm);
13 VI 2005, obserwacja 2 terytorialnych ƃƃ (na R.
circinatus); 3 VIII 2005, obserwacja 1 terytorialnego ƃ.
Inne waĪki: Lestes sponsa (Hansem.), L. viridis (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 depressa L.*, L. quadrimaculata*, Orthetrum albistylum, O. cancellatum (L.)*, Crocothemis erythraea (Brullé)*, Sympetrum flaveolum (L.), S. sanguineum (O.F. Müll.)#, S. vulgatum (L.)#.
Dyskusja
L. caudalis, zaliczaną do gatunków zachodniosyberyjskich (DÉVAI 1976), w Europie ĝrodkowej
cechuje znaczny spadek liczby stanowisk w kierunku poáudniowym. Jej zasiĊg, na póánocy Polski
jeszcze zwarty, dalej na poáudnie staje siĊ wyspowy, a sam gatunek coraz rzadszy, choü dysjunktywne stanowiska są znane jeszcze z Chorwacji,
Sáowenii, Jugosáawii i Czarnogóry (VAN TOL i in.
2004).
Z powyĪszych powodów cenne jest wykazanie
L. caudalis w okolicy PrzemyĞla. Jest to najdalej
wysuniĊte na poáudnie stanowisko znane z tej czĊĞci Polski. Podano ją tu wczeĞniej tylko z Polesia
Zachodniego, Roztocza (ogólnie, bez stanowiska) i
Kotliny Sandomierskiej (URBAēSKI 1948; BUCZYēSKI
2004, 2005, dane niepubl.; BUCZYēSKI, àABĉDZKI
2004; BUCZYēSKI, SERAFIN 2004). Nowe stwierdzenie
zamyka lukĊ miĊdzy innymi stanowiskami z Polski
i z póánocno-zachodniej Ukrainy (GORB i in. 2000)
(Rys. 1). Natomiast nie naleĪy go wiązaü z danymi
ze Sáowacji. Gatunek wystĊpuje tu tylko na Nizinie
Naddunajskiej, na pograniczu Sáowacji, Austrii i
WĊgier (DAVID, TÓTHOVÁ 2004; KÚDELA i in. 2004).
Optymalnym siedliskiem L. caudalis są jeziora: co najwyĪej umiarkowanie eutroficzne, o przezroczystej wodzie oraz dobrze wyksztaáconej roĞlinnoĞci zanurzonej i páywającej. Gatunek zasiedla
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teĪ starorzecza, niektóre zbiorniki torfowiskowe (w
tym torfianki), a z nietorfowiskowych wód antropogenicznych – przede wszystkim duĪe stawy (ZAûWILICHOWSKI 1922; SCHORR 1996; WENDZONKA 2001;
BUCZYēSKI, àABĉDZKI 2004). Centrum jego areaáu w
Europie ĝrodkowej są polodowcowe pojezierza w
póánocnej Polsce i póánocno-wschodnich Niemczech (MAUERSBERGER i in. 2003; BUCZYēSKI, ZAWAL
2004).
Znamienne jest, Īe wiĊkszoĞü stwierdzeĔ w
starorzeczach i stawach pochodzi z poáudniowej
czĊĞci zasiĊgu, gdzie jeziora nie wystĊpują lub są
nieliczne (lit. cyt.; BUCZYēSKI dane niepubl.). Wskutek przeksztaáceĔ dolin rzecznych i malejącej liczby starorzeczy oferujących odpowiednie warunki
Ğrodowiskowe, stawy staáy siĊ prawdopodobnie
najwaĪniejszym siedliskiem zastĊpczym gatunku.
Nawiązuje do tego stanowisko w Pawáokomie.
Znacznie rzadsze jest wystĊpowanie L. caudalis w wodach powyrobiskowych: stanowisko w Zarzece jest pierwszym tego rodzaju znanym z
Polski. Z krajów sąsiednich takie dane są dostĊpne
tylko z Niemiec. Notowano tu omawianą waĪkĊ w
zbiornikach powstaáych przez odkrywkowe wydobycie wĊgla brunatnego (DONATH 1996; RYCHàA, BUCZYēSKI 2003) i w zalanych wodą wyrobiskach Īwiru w dolinach rzecznych, w piĞmiennictwie niemieckojĊzycznym okreĞlanych jako „Baggerseen”
(SCHIEL i in. 1997; STERNBERG i in. 2000). W skali
caáych Niemiec liczba takich stanowisk jest stosunkowo maáa, ale w Saksonii i Badenii-Wirtembergii
te zbiorniki są gáówną lub jedyną ostoją L. caudalis
(STERNBERG i in. 2000; RYCHàA, BUCZYēSKI 2003).
Fakt, Īe gatunek specjalnej troski rozwija siĊ
w siedliskach stworzonych przez czáowieka, powinien cieszyü. ZwiĊksza to jego szansĊ na przetrwanie w zmieniającym siĊ krajobrazie. Ale i nakáada na przyrodników i sáuĪby ochrony przyrody
nowe obowiązki: monitorowanie, odpowiednie
ksztaátowanie i ochronĊ tych siedlisk. Choü przynajmniej na razie, wobec maáego zagroĪenia, takie
dziaáania powinny byü prowadzone wyáącznie na
obszarach, gdzie gatunek jest w zaniku lub na skraju zasiĊgu. NaleĪy przy tym pamiĊtaü, Īe L. caudalis podlega ochronie prawnej w związku z obecnoĞcią w zaáącznikach Konwencji BerneĔskiej i Dyrektywy Siedliskowej, i Īe polskie populacje mogą
mieü duĪe znaczenie dla zachowania gatunku w
Europie Zachodniej.
Siedliska wtórne podlegają szybkiej sukcesji.
W przypadku wód z L. caudalis zmierza ona ku áące lub podmokáemu lasowi. Tak wiĊc jeĞli gatunek
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ma dáuĪej przetrwaü, naleĪy ingerowaü w sukcesjĊ
(to zagadnienie omawiają BERNARD i in. 2002b). Na
stawach robią to sami hodowcy ryb, w wodach
wyrobiskowych takie dziaáania muszą podejmowaü sáuĪby ochrony przyrody.
Kolejnym zagroĪeniem jest eutrofizacja. Trudno jej uniknąü na stawach, ale zalotka spáaszczona
i tak wystĊpuje raczej w zbiornikach gospodarowanych maáo intensywnie. Jest zagroĪona gáównie w
wyrobiskach eutrofizowanych przez wĊdkarzy zanĊcających ryby. NaleĪy wiĊc ograniczyü wĊdkarskie wykorzystanie wód z L. caudalis. Tym bardziej, Īe intensywne zarybianie powoduje wzrost
presji drapieĪniczej ryb na larwy i niszczenie potrzebnej zalotce roĞlinnoĞci, zwiĊksza równieĪ podatnoĞü zbiornika na eutrofizacjĊ.
PodziĊkowania
DziĊkujemy Mgr Edycie BuczyĔskiej za pomoc w analizie roĞlinnoĞci stawów w Pawáokomie
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WaĪki w literaturze polskiej z XVIII i XIX w.
Stanisáaw CIOS
References to Odonata in Polish literature from the
18th and 19th centuries. – Presented are the oldest
currently known references to Odonata in Polish literature (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), CZEMPIēSKI (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
strzaáka.
KLUK (1780) and many later authors used the name
panna, a translation of demoiselle and Wasserjungfern.
CZEMPIēSKI (1789) was the first author to record the
name waĪka, currently referring to Odonata. He could
have introduced it as an equivalent of libella. However,
in Polish there was a verb waĪyü, which referred to
flying birds and insects.
The relatively small number of references to Odonata 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.

WstĊp
Niniejsza praca, poĞwiĊcona dawnym zapisom
o waĪkach, jest czĊĞcią moich badaĔ historycznoprzyrodniczych. Dotychczas opracowaáem m.in.
wzmianki o jĊtkach (CIOS 2005), chruĞcikach z Tatr
(CIos 2004) i niektórych gatunkach ryb.

Analiza jest oparta o dwa gáówne rodzaje Ĩródeá historycznych. Pierwszym są dawne prace
ogólnoprzyrodnicze, z zasady pomijane wspóáczeĞnie przez badaczy przyrody. Powodem tego stanu
rzeczy jest zarówno trudnoĞü w dotarciu do wielu
starszych prac, jak i brak szerszej wiedzy o nich.
Niektóre z nich nie są bowiem cytowane nawet
przez naszych entomologów z XIX w.
Drugim rodzajem Ĩródeá są pozycje o charakterze beletrystycznym – poezja, proza, pamiĊtniki,
itp. Z zasady ich autorzy nie byli przyrodnikami. Z
tego wzglĊdu te zapisy zasáugują na duĪą uwagĊ,
gdyĪ odzwierciedlają stan wiedzy na temat waĪek
wĞród inteligencji, a w pewnym stopniu takĪe szerzej w spoáeczeĔstwie.
W przypadku dawnych zapisów o waĪkach
najciekawszym wątkiem do analizy okazaáo siĊ nazewnictwo i jego rozwój. Odbiega to znacznie od
sytuacji w przypadku jĊtek i ryb, którym w dawnej
literaturze poĞwiĊcono znacznie wiĊcej uwagi.
Wszystkie wymienione tu nazwy, zarówno popularne, jak i naukowe, są podane w oryginalnym
brzmieniu. Ciekawsze fragmenty zacytowano w
caáoĞci.
Przedstawione tu zapisy z pewnoĞcią nie wyczerpują wszystkich Ĩródeá. SądzĊ, Īe w przyszáoĞci uda mi siĊ wyáowiü jeszcze niejedną wzmiankĊ
godną uwagi i poszerzającą naszą wiedzĊ historyczną o tych owadach. Pominąáem natomiast za-
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