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Artyku y (Art ic les)  

Uwagi o wyst powaniu Aeshna affinis Vander L. w województwie lubelskim 

Pawe  BUCZY SKI 

Notes on the occurrence of Aeshna affinis Vander L. 

in the Lublin region. – Fifteen new localities of Aeshna 

affinis are given from the Lublin district (SE Poland). 

Data about the occurrence of the species in this region 

is compiled and discussed. A. affinis has been recorded 

more frequently, especially in the last years. Clear 

abatement towards the north and strong preferences for 

river valleys (81% of localities) as well as warm and 

shallow waters (95%) were observed. The occurrence 

of this species mainly in river valleys can be associated 

with the using them as migration tracks. The main track 

is probably the River Bug valley (>50% of localities). 

Wst p 

 Aeshna affinis jest gatunkiem ródziemnomor-
skim (DÉVAI 1976), w naszej cz ci kontynentu mi-
grantem: imagines w druj c na pó noc, pojawiaj  
si  regularnie w Europie rodkowej. Obserwuje si   
rozród, owi larwy i wyl g e z nich imagines, ale te 
populacje z regu y nie prze ywaj  zimy. 
 Do niedawna A. affinis by a w Polsce bardzo 
rzadka. Zmieni o si  to w poprzedniej dekadzie, 
gdy odnotowano jej cz stsze wyst powanie i prze-
ywanie przez niektóre populacje zimy (BERNARD, 

SAMOL G 1994; BUCZY SKI 1999; BERNARD i in. 
2002b). Wobec zmiany statusu gatunku, ostatnio 
(BERNARD i in. 2006) zaproponowano usuni cie go 
z polskiej Czerwonej listy zwierz t, na której znaj-
duje si  w kategorii LC („gatunek ostatniej troski”) 
(BERNARD i in. 2002a). 
 Mimo tej „degradacji” z rangi faunistycznego  
i zoogeograficznego rarytasu do roli mniej lub bar-
dziej lokalnej ciekawostki, wci  warto ledzi  po-
jawianie si  A. affinis w Polsce. W niniejszej pracy 
chc  przedstawi  dotychczas niepublikowane sta-
nowiska z terenu województwa lubelskiego i pod-
sumowa  wiedz  o wyst powaniu omawianego ga-
tunku na tym obszarze. 

Metody i materia  

 Materia  zebrano w latach 1995-2006, podczas 
ró nych projektów faunistycznych i ekologicznych 
realizowanych w województwie lubelskim. Prowa-
dzono obserwacje imagines z uwzl dnieniem: li-
czebno ci, zachowa  rozrodczych i wyst powania 
osobników juwenilnych. Systematycznie owiono 
tak e larwy i zbierano wylinki. 
 Wykorzystano te  materia  zebrany przez Dr. 
in . Przemys awa Stachyr  podczas bada  nad bio-
logi  o ny (Merops apiaster L.). 

Wyniki 

 Poni ej podano 15 nowych stanowisk Aeshna 

affinis, z u yciem nast puj cych skrótów i symbo-
li: rp – rezerwat przyrody,  – samiec,  – samica, 
L – larwa, Ex. – wylinka. Je li nie tego nie zazna-
czono, materia  zebra  i oznaczy  autor pracy. 
 1. Staw Pogorzelec 2 km E-SE od wsi Gwzi-

dów, ródle ny, dystroficzny, UTM: EB81 – 12 
VIII 1998, 2 LL. 
 2. Torfowisko przej ciowe przy Górze Kowa-
likowa (1,2 km E od wsi Szklarnia), EB90 –  
11 VII 1996, 1  (terytorialny) nad wysychaj -
cym oczkiem wodnym. 
 3. Momoty Górne, staw rybny w rp „Lasy Ja-
nowskie, FB00 – 30 VII 1996, 1  (terytorialny), 
17 IX 1996, 2 LL, leg. R. Stryjecki. 
 4. Ignatówka, rozleg a piaskownia ródle na 
ze zbiornikami wodnymi, FB20 – 28 VII 2005,  
4  poluj ce nad piaszczyst  drog  prowadz c  
do wyrobiska. 
 5. Lublin, dzielnica akademicka UMCS i A-
kademii Rolniczej, Plac Raabego i Czuga y, FB07 
– 14 VIII 2005, 1  poluj ca nad trawnikiem. 
 6. Lublin, dzielnica LSM, ko o Domu Studen-
ta Zaocznego UMCS, FB07 – 8 VIII 2005, 1  
poluj ca nad trawnikiem. 
 7. Dolina Krzywej Rzeki (Ciemi gi) ok. 1 km 
W od wsi Zalesie, okresowy zbiornik na skraju 
lasy mieszanego i ki, FB19 – 23 V 2006, 5 LL. 
 8. Samokl ski, stawy rybne, FB09 – 17 VIII 
2005, 1  (terytorialny). 
 9. lipcze, dolina Bugu, okresowe rozlewiska 

kowe w zakolu Bugu, KS82 – 30 VI 2005, 2 Exx. 
 10. Gródek, dolina Bugu, skarpa lessowa pod 
gniazdem o ny, GB02 – 4 VIII 2003, 1  (mar-
twy), leg. P. Stachyra. 
 11. Strzy ów, dolina Bugu, skarpa lessowa 
pod gniazdem o ny, KS93 – 1 VIII 1999, 1  
(martwy), leg. P. Stachyra. 
 12. Szuminka, dolina Bugu, okresowy i trwa-
y zbiornik kowy, FC71 – 13 VII 2006, kilka , 

terytorialnych i poluj cych nad k . 
 13. Pawluki, dolina Bugu, eutroficzne staro-
rzecze Bugu na ce, FC72 – 13 VII 2006, kilka te-
rytorialnych . 
 14. Do hobrody, dolina Bugu, starorzecze w 
olsie, cz ciowo eksponowane na s o ce, FC72 – 
13 VII 2006, 1 terytorialny . 
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 15. Jab eczna, dolina Bugu, eutroficzne staro-
rzecze na ce przy zabytkowej cerkiewce, FC84 – 
25 VIII 2005 i 13 VII 2006, ka dorazowo kilka te-
rytorialnych . 

Dyskusja 

 Zsumowanie danych nowych i z pi mienni-
ctwa (BAZYLUK 1947, 2002; URBA SKI 1948; BU-
CZY SKI 1996a, 1996b, 1999, 2003, 2006; WYBRA-
NIEC 2006) daje 26 stanowisk A affinis, podanych 
dot d z tere-nu województwa lubelskiego (Rys. 1). 
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Rys. 1. Stanowiska Aeshna affinis stwierdzone dot d na 

Lubelszczy nie: A – nowe stanowiska (numera-
cja jak w tek cie), B – dane literaturowe. 

Fig. 1. Localicties of Aeshna affinis known hinterto in 

the Lublin region: A – new records (numbering 

like in the text), B – literature data. 

 Poza obserwacjami nad stawami w Siemieniu 
(BAZYLUK 1947, 2002) i ogóln  wzmiank  u UR-
BA SKIEGO (1948), wszystkie doniesienia pochodz   
z okresu po 1990 r. Jednak, niestety, dane history-
czne o wa kach województwa s  za sk pe, by ana-
lizowa  stopie  nasilenia pojawów Aeshna affinis, 
cho  takie nasilenie niew tpliwie ma miejsce. Jest 
to widoczne np. przy porównaniu liczb stwierdze  
w poprzedniej i bie cej dekadzie. Odpowiada to 
trendom ogólnokrajowym, a nawet je przewy sza 
(przegl d u BERNARDA i in. 2002b oraz pó niejsze 
dane: TO CZYK 2004; TO CZYK, PAKULNICKA 2004; 
WYBRANIEC 2006; dane w tej pracy) (Rys. 2). 
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Rys. 2. Stanowiska Aeshna affinis w województwie lu-

belskim (A) i Polsce (B). (* Ekstrapolacja na 
podstawie danych do VII 2006). 

Fig. 2. Localities of Aeshna affinis in the Lublin district 

(A) and in Poland (B). (* Extrapolation on the 

basis of the data up to July, 2006). 

 Obraz rozmieszczenia gatunku przedstawiony 
na Rys. 1 zapewne nie w pe ni odpowiada rzeczy-
wistej proporcji liczb stanowisk w poszczególnych 
obszarach województwa – przynajmniej po cz ci 
ilustruj c artobliwe powiedzenie, e najciekawsza 
fauna wyst puje w miejscach zamieszkania bada-
czy (w tym przypadku: w Lublinie i okolicach) o-
raz tam, gdzie prowadzono regularne badania (w 
Lasach Janowskich, dolinie Bugu, Lublinie i oko-
licach). Cho  w ostatnich dwóch dekadach woje-
wództwo lubelskie sta o si  jednym z najlepiej zba-
danych odonatologicznie obszarów Polski (BER-
NARD i in. 2002b), niektóre jego cz ci wci  nie 
zosta y jeszcze spenetrowane. Mimo to mo na od-
notowa  pewne prawid owo ci. 
 Przede wszystkim wida  spadek liczby stano-
wisk na linii pó noc-po udnie, typowy dla gatun-
ków „po udniowych”. 
 Druga, wyra na prawid owo  to wyst powa-
nie Aeshna affinis g ównie w dolinach rzek, zw a-
szcza du ych – a  54% stwierdze  pochodzi z doli-
ny Bugu. Jednak mamy te  stanowiska w dolinach 
mniejszych rzek w dorzeczu Wieprza (Wolicy, By-
strzycy Lubelskiej, Krzywej Rzeki, Mininy, Ty -
mienicy) i Sanu (Czartosowej, Rakowej). Ogó em 
w dolinach rzek le y 81% znanych stanowisk. 
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 Rozwój larw Aeshna affinis jest szybki i krót-
ki: przeobra enia zaczynaj  si  pod koniec czerwca 
(BERNARD, SAMOL G 1997; dane w tej pracy). Ko o 
Poznania wyl g ko czy  si  w lipcu (BERNARD, 
SAMOL G 1997), na tym tle terminy od owu larw na 
stanowiskach 1. i 3. s  bardzo pó ne. Mo na przy-
puszcza , e przynajmniej na stanowisku 3. nie do-
sz o do przeobra enia. Podobne obserwacje w tym 
samym zbiorniku i w tym samym sezonie poczyni  
autor tej pracy dla innej ciep olubnej wa ki, Sym-

petrum depressiusculum (Sél.). 
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Rys. 3. Siedliska A. affinis w województwie lubelskim: 

A – drobne zbiorniki naturalne, B – stawy ryb-
ne, C – starorzecza, D – piaskownie, E – torfo-
wiska, F – stwierdzenia z dala od wody. 

Fig. 3. Habitats of A. affinis in the Lublin district:  

A – natural small water bodies, B – fish ponds, 

C – oxbow lakes, D – sand pits, E – peat bogs, 

F – far from  water. 

 Takie tempo rozwoju warunkuje termofilno  
larw, za czym mo e i  preferowanie wód w doli-
nach rzek – których kraojbraz ma obecnie, w epoce 
ich intensywnego wykorzystania rolniczego, zwy-
kle charakter otwarty. Wskazuj  na to te  prefero-
wane siedliska: wszystkie stanowiska, na których 
notowano A. affinis nad lub w zbiorniku wodnym, 
to wody p ytkie i ciep e (Rys. 3). Innym wyja nie-
niem jest rozprzestrzenianie si  gatunku przez in-
dywidualne migracje: doliny rzek s  dla A. affinis, 
jak i innych „po udniowych” gatunków wa ek, ko-
rzystnymi szlakami migracyjnymi. Wskazuj  na to 
dane z cz ci doliny Bugu o przebiegu po udniko-
wym oraz ich zestawienie z obserwacjami niektó-
rych gatunków w Polsce pó nocno-wschodniej 
(JÖDICKE 1999; KALKMAN, DIJKSTRA 2000; THEUER-
KAUF, ROUYS 2001; BUCZY SKI 2006). 
 Mo na za o y , e je li obecnie obserwowane 
tendencje w regionalnej i krajowej odonatofaunie 
utrzymaj  si , Aeshna affinis w krótkim czasie do-

czy do gatunków regularnie stwierdzanych w du-
ej cz ci Polski. Taki stan rzeczy ju  ma miejsce 

w niektórych po udniowych regionach kraju. 
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Notatki  (Notes)  

Przygoda z Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 

Szymon niegula 

The adventure with Somatochlora sahlbergi Trybom, 

1889. – At the beginning of July 2004, I reached a de-

cision to challenge myself and bike 4,5 thousand km 

one way in order to search for the population of Soma-

tochlora sahlbergi. This happened in gorgeous regions 

of north-western Canada. The adventure started in Cal-

gary (51º N) and ended in Inuvik (68º N). The search 

for treeline emerald started from the 28th day of my trip, 

from a place where a paved road transfers to a gravel 

road called Dempster Highway. The gravel highway 

stretches from 64º N to Inuvik. It runs through subarctic 

tundra and is underlain by permafrost. The investiga-

tion took place on meso and oligotrophic ponds, peat 

bogs and along creaks. The weather conditions and the 

date were adequate to see flying S. sahlbergi, but inve-

stigations usually ended by observations of another 

Odonata, mostly from families Aeshna and Enallagma. 

On August 2nd, while checking a small (8 x 4m) and 

approximately 1,3m deep peat bog located on the North 

slope of the Ogilvie Mountains range, a single male of 

S. sahlbergi was noticed. In addition to Sphagnum moss 

and lichens, the pond was surrounded also by single 

sedges and in a farther distance by low spruce trees 

and shrubby birch. The male was patrolling open wa-

ter, sometimes criss-crossing the pond over the water 

surface. The observations lasted 15 minutes, until tree-

line emerald left the pond and flew to the evergreen fo-

rest. Somatochlora sahlbergi is a far north dragonfly. It 

requires deep, cold water that is surrounded by moss 

but not necessary Sphagnum. Because of the severe cli-

mate, the right habitats are hard to check by scientists. 

Currently, it is hard to say how big is the whole popu-

lation and in what degree this species is endangered. It 

should be noticed that treeline emerald would be pro-

bably a good indicator for environmental changes cau-

sed by global worming and in North Norway additio-

nally, by acid rains. 

Wprowadzenie 

 Pokona em 8,5 tysi ca kilometrów na rowerze, 
g ównie po to, eby delektowa  si  obserwacj  pa-
troluj cego samca Somatochlora sahlbergi Trybom 
przez nieca e 15 minut. A sta o si  to w prze licz-
nym rejonie pó nocno-zachodniej Kanady, na tery-
torium Jukon. 
 Wyprawa zacz a si  w olimpijskim mie cie 
Calgary (51º N) a zako czy a w mie cinie Inuvik 



ISSN 1733-8239 

Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

Bulletin of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society 

Rok 2, numer 2 (lipiec 2006)

  

Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Sekcja Odonatologiczna 

Zak ad Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie


