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Wst pne wyniki bada  wa ek gminy Skierbieszów 

Katarzyna WYBRANIEC 

Preliminary results of studies on the dragonflies of the 

Skierbieszów community. – 24 dragonfly species were 

recorded in the Skierbieszów community (the Lublin 

Upland, CE Poland) in the years 2004 and 2005. The 

most interesting were: Sympecma paedisca, Aeshna af-

finis, A. juncea, Libellula fulva, Sympetrum pedemonta-

num. 

Wst p 

 Gmina Skierbieszów, o powierzchni 139 km2, 
le y w powiecie zamojskim, ok. 20 km na po udnie 
od Krasnegostawu. Niemal ca y jej obszar nale y 
do Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. 
 Teren gminy jest przede wszystkim zagospo-
darowany rolniczo. Przewa aj  tu uprawy: buraka 
cukrowego, pszenicy i rzepaku. Gmina Skierbie-
szów le y w dolinie dwóch rzek: Wolicy i Ma-
rianki. Ponadto znajduje si  te  tutaj du a liczba 
stawów hodowlanych. Lasy w zajmuj  tu 14% 
powierzchni (SKIERBIESZÓW...). 
 Gmina Skierbieszów nie by a dot d badania o-
donatologicznie. Wydaje si  ona tak e obiektem  

dobrym do analizy wp ywu intensywnego rolni-
ctwa na faun  wa ek. Sk oni o to autork  do prze-
prowadzenia bada  faunistyczno-ekologicznych te-
go obszaru. W niniejszym tek cie prezentowane s  
wst pne wyniki tych prac. 

Metody i materia  

 Materia  zbierano w latach 2004 i 2005. W ro-
ku 2004 podj to wst pne rozponanie faunistyczne 
na kilku stanowiskach, prace w oku 2005 obj y 
ju  wszystkie wymienione poni ej stanowiska. 
 Badano 15 stanowisk le cych w kwadratach 
UTM FB63* i FB73#. By y to (Rys. 1): 

1. rzeka Wolica przy m ynie we wsi Hajowniki#, 
2. rzeka Wolica we wsi Lipina Nowa*, 
3. rzeka Wolica we wsi Zawoda*, 
4. rzeka Wolica w Skierbieszowie*, 
5. rzeka Marianka we wsi I owiec#, 
6. stawy hodowlane w Zawodzie*, 
7. stawy hodowlane w Hajownikach#, 
8. staw hodowlany w Lipinie Nowej*, 
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9. stawy hodowlane przed Hajownikami*, 
10. staw hodowlany przy m ynie w Hajownikach*, 
11. staw hodowlany w I owcu#, 
12. strumie  kowy w Lipinie Nowej*, 
13. kana  przy stawach przed Hajownikami#, 
14. kana  przy stawach w Hajownikach#, 
15. droga le na we wsi Lipina Nowa#. 

 

Rys. 1. Teren bada  i stanowiska: A. granice gminy,  
B. rzeki, C. g ówne drogi, D. lasy, E. teren 
Skierbieszowskiego P.K.  

Fig. 1. Study area and localities: A. borders of the 

Skierbieszów community, B. rivers, C. main 

roads, D – forests, E – area of the Skierbie-

szowski Landscape Park. 

 Podczas bada  od awiano imagines, które po 
przy yciowej identyfikacji uwalniano; pojedyncze 
egzemplarze od awiano do celów dowodowych. 
Zbierano te  wylinki. W sumie zebrano 30 imagi-
nes oraz 20 wylinek. 

Wyniki i dyskusja 

 Dotychczas stwierdzono w gminie Skierbie-
szów 24 gatunków wa ek. Poni ej krótko omówio-
no ich wyst powanie. 

 

 Calopteryx virgo (L.) – gatunek cz sto spoty-
kany, przede wszystkim nad rzekami, niekiedy by  
obserwowany nad wodami stoj cymi. Najliczniej-
sze populacje odnotowano w miesi cach czerwcu i 
lipcu. Zdecydowanie cz ciej by  on spotykany nad 
wodami p yn cymi szybciej. W czerwcu odnoto-
wano do  liczne wyst powanie na drodze le nej 
we wsi Lipina Nowa. Odnotowany na stanowi-
skach: 1-5, 8, 12, 15. 

 Calopteryx splendens (Harr.) – gatunek wy-
st puj cy cz sto. Rozmieszczenie jak u C. virgo. 
Odnotowany na stanowiskach: 1-5, 12 i 15. 
 Sympecma paedisca (Brau.) – gatunek ten 
wydaje si  rzadki na terenie bada , by  obserwo-
wany tylko na stanowisku nr 6. 
 Lestes sponsa (Hansem.) – obserwowana je-
dynie nad wodami stoj cymi. Jej obecno  stwier-
dzono tylko na dwóch stanowiskach: 6 i 9. 
 Lestes virens (Charp.) – gatunek obserwowa-
ny tak e tylko nad wodami stoj cymi. Odnotowany 
na stanowiskach: 6, 9 i 11. 
 Platycnemis pennipes (Pall.) – gatunek praw-
dopodobnie wyst puj cy cz sto, nad stawami ob-
serwowano liczniejsze populacje, ni  nad rzekami. 
Odnotowany na stanowiskach: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 
13, 14. 
 Ischnura elegans (Vander L.) – gatunek ob-
serwowany przede wszystkim nad stawami, w bar-
dzo du ej liczbie osobników. Odnotowany na 
stanowiskach: 6-11, 13, 14. 
 Coenagrion puella (L.) – gatunek pospolity na 
terenie bada , spotykany zarówno nad rzekami jak 
i nad stawami. Odnotowany na stanowiskach: 1-4, 
6-11, 13, 14. 
 Coenagrion pulchellum (Vander L.) – po-
dobnie jak Coenagrion puella gatunek spotykany 
cz sto. Odnotowany na stanowiskach: 1-4, 6-11, 
13, 14. 
 Erythromma najas (Hansem.) – gatunek ob-
serwowany dotychczas tylko na stanowisku nr 7. 
Odnotowano zaledwie 10 osobników, w tym tak e 
tandemy i samice sk adaj ce jaja. 
 Gomphus vulgatissimus (L.) –  uzyskane dane 
wskazuj , e jest to gatunek niezbyt cz sty, zwi -
zany z rzekami o dnie piaszczystym. Nie odnoto-
wano go nad wodami stoj cymi. Populacje zazwy-
czaj nieliczne. Odnotowano go na stanowiskach: 2-
4, 15. 
 Aeshna affinis Vander L. – gatunek  obser-
wowany tylko na dwóch 2 i 9, na ka dym po jed-
nym osobniku. 
 Aeshna cyanea (O.F. Müll.) – gatunek liczny 
zarówno nad rzekami jak i nad wodami stoj cymi. 
Obserwowane populacje zawsze by y do  liczne. 
Odnotowany na stanowiskach: 2-4, 6, 7, 9, 11, 13,-
15. 
 Aeshna juncea (L.) – gatunek odnotowany 
tylko dwukrotnie. Liczne osobniki obserwowano 
tylko na stanowisku 9, gdzie odnotowano tak e 
tandemy. Jedn  samic  znaleziono tak e na drodze 
z dala od zbiornika wodnego (stanowisko 15). 
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 Aeshna mixta Latr. – gatunek obserwowany 
nad pi cioma stanowiskami (2, 7-9, 11), populacje 
niezbyt liczne. 
 Anax imperator Leach – gatunek obserwo-
wany nad stawami na stanowiskach 9 i 11. Odnoto-
wano tylko pojedyncze osobniki. 
 Somatochlora flavomaculata (Vander L.) – 
gatunek bardzo rzadki, obserwowany tylko raz nad 
rzek  Wolic  (stanowisko 2). Odnotowano dwa o-
sobniki. 
 Libellula depressa L. – gatunek zwi zany z 
wodami stoj cymi. Obserwowany tylko na stano-
wisku 6. 
 Libellula fulva (O.F. Müll.) –  liczn  popula-
cj  tego gatunku odnotowano na jednym stanowi-
sku nad rzek  Wolic  (stanowisko nr 2). 
 Sympetrum danae (Sulz.) – gatunek odnoto-
wany na wszystkich stanowiskach. 
 Sympetrum flaveolum (L.) – gatunek obser-
wowany przede wszystkim nad rzekami, populacje 
bardzo liczne. Odnotowany na stanowiskach: 2-4, 
7-9, 13, 14. 
 Sympetrum pedemontanum (All.) – gatunek 
obserwowany tylko raz na stanowisku 12. Zwi za-
ny z wodami bie cymi. 
 Sympetrum sanguineum  (O.F. Müll.) – gatu-
nek obserwowany na wszystkich stanowiskach, 
populacje zawsze bardzo liczne. 
 Sympetrum vulgatum (L.) – gatunek podobnie 
jak poprzedni – bardzo liczny i pospolity. 

 Z dotychczas uzyskanych danych wynika, e 
do najpospolitszych wa ek badanego terenu na-
le : Calopteryx virgo, C. splendens, Platycnemis 

pennipes, Ischnura elegans, Coenagrion puella, C. 

pulchellum, Aeshna cyanea, A. mixta, Sympetrum 

danae, S. sanguineum i Sympetrum vulgatum. 
 Natomiast najrzadziej obserwowano Sympec-

ma paedisca, któr  stwierdzono wiosn  nad sta-
wami w miejscowo ci Zawoda. Tylko na jednym 
stanowisku, nad stawami w miejscowo ci Hajow-

niki, obserwowano Erythromma najas. W po owie 
lipca nad rzek  Wolic  w miejscowo ci Lipina 
Nowa stwierdzono Somatochlora flavomaculata, 
której nie spotkano na adnym innym stanowisku. 
Do rzadkich gatunków na tym terenie nale y te  
Sympetrum pedemontanum, który wyst powa  w 
sierpniu nad ciekiem kowym ok. 100 m poni ej 
jego ród a, w miejscowo ci Lipina Nowa. Nie zo-
sta  on stwierdzony na innych stanowiskach. 
 Na szczególn  uwag  zas uguje równie  Libel-

lula fulva stwierdzona nad rzek  Wolic  w miej-
scowo ci Lipina Nowa. Na Czerwonej li cie wo-
jewództwa lubelskiego (BUCZY SKI 1999) posiada 
ona kategori  R. 
 Tereny Polski intensywnie gospodarowane rol-
niczo s  jak do tej pory bardzo s abo poznane pod 
wzgl dem odonatologicznych. Badania na podob-
nym terenie by y prowadzone w Krzczonowskim 
Parku Krajobrazowym przez BUCZY SKIEGO (2001). 
 W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym od-
notowano 37 gatunków wa ek, natomiast w gminie 
Skierbieszów zaledwie 24 gatunki. Ró nica ta wy-
nika prawdopodobnie z tego, i  s  to wst pne wy-
niki bada , a dalsza praca na terenie gminy przy-
niesie nowe obserwacje. Zaskakuj cy jest jednak 
brak na tym terenie Libellula quadrimaculata. 
Prawdopodobnie gatunek ten wyst puje w niewiel-
kiej liczbie osobników i dlatego te  nie zosta  do-
tychczas zaobserwowany. 
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SKIERBIESZÓW zaprasza (folder turystyczny). 
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